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భావముం:  మహారణవముంలో గాన,  భయముంకరమసైన యుదదముం మధవలో గాన,  అముంతలేని సమదబ్రముంలో 
గాన, ఎగసి పడే మముంటలలో గాన, పరర్వతాల కొనల మీద దికక్కు తెలయని చోటల గాన,  నిదబ్రలో ఉనన 
సరే,  మతత లో ఉనన సరే,  ఎముంతట పత్రుమాదకరమసైన పరసిస్థితలో ఉనన సరే - మనముం గతముంలో చేసిన 
మముంచిపనుల ఫలతమే మనలన కపాడతముంది.

దీఘా జాగరతో రతోత - దీఘముం సముంతసస యోజనమ  ।
దీఘో బలనముం సముంసారో - సదదమమముం అవిజానతముం ॥

జాగరణ చేస వాడకి రాతబ్ర ఎముంతక గడవదు.  అలసి ఉననవాడకి తను వళళలసన దసూరముం ఎముంతక తెగదు.  

సరసైన ధరమముం ఏముంటో తెలీని మసూఢునికి ఈ పత్రుపముంచముం ఎముంతక తెగదు.

కననమన రణమన సల
లనల రప మధవమన మహా-

బిద నగాగత్రు సాస్థి నమన సతత  నిదిబ్రత
బసూనికతో బసూరర్వ పణవమలు రకముంచున 

సముంసక్కుకత మసూలముం
(భరత కహర) 

తెలుగు అనుసరణ
(ఏనుగు లక్ష్మణ కవి) 
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ఇషషముంగా పని చేదద ముం!
దకణఫిత్రుకనుముండ ఒకసార గాముంధీ ఏదో పని మీద ఇముంగాల ముండ కి వళళడ. 

లముండన లో ఉముంటనన భారతీయులు కొముందర ఆయనిన ఒక మీటముంగుక
పిలచార. "దకణఫిత్రుకలో మీ పరాటముం గురముంచి చపాపల"  అననర వాళళ.
మీటముంగుక వచేర్చి వాళళముంతా విదవరస్థి లసూ,  విపలవకరలసూనసూ.  అముందరసూ 
'మన  దశానికి  సార్వతముంతత్రుతముం  ఎల  తేవాల?'  అని  ఆలోచిసుత నన  వాళళ.

దకణఫిత్రుకలో  గాముంధీ  చేసుత నన  పనులను  గురముంచి  వాళళ  విని  ఉననర.  "ఆయుధాలు
లేకముండ,  ఆవేశముం లేకముండ పరాటముం ఎల చేసాత ర,  ఎవరసైన?"  అని వాళలక ఆశర్చిరవముం.  ఆ
వివరాలు గాముంధీ దర్వరా నేరగా వినలని వాళల కరక. "నచిర్చితే ఆ విధానలను భారతదశముంలో
కూడ అమలు చేయచుర్చి" అని వాళల ఆలోచన.

సామానవముంగా  ఇలముంట  మీటముంగుల  కసముం  అముందరసూ  ఎకక్కుడెకక్కుడ  నుముండో  వచిర్చి  జమ
అవతార.  సాస్థి నికలు,  యువకలు మముందసుత గా వచిర్చి,  అముందరసూ తనేముందుక,  తాత్రాగముందుక
ఏరాపటల  చేసాత ర.  ఎవర్వరసూ  ఒకరకొకర  గటషగా  తెలయర  కూడ.  ఇక  సమయముం
అవతముందనగా  పెదదలు,  అతథులు  వసాత ర.  అముంతా  భోజనముం  చేసాక,  అతథులు
మాటల డతార;  పత్రుశనలు-జవాబుల  కరవకత్రుమముం  ఉముంటముంది;  కొనిన  కొనిన  పరచయాలు
అవతాయ. తరార్వత అముంతా ఎవర దరన వాళల  పతార.

"ఓ  వసాత ను"  అననడ  గాముంధీ.  "ఇకక్కుడ  నక  వేరే  పనేమీ  లేదు;  కబటష  ఇది  బగానే
ఉముంటముంది:  అయతే  రముండ  షరతలు-  భోజనముం  కేవలముం  శాకహారమే  అయ  ఉముండల.

మాముంసముం ఉముండకూడదు; సారాయ కూడ ఉముండకూడదు!" అననడ. 
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ఆ వచిర్చిన వాళళ 'సరే' అననర. మీటముంగు ఫికస అయవముంది: "దకణఫిత్రుక నయకడ గాముంధీ
అధవకత వహిసాత డ.  ఎవరసైన రావచుర్చి.  సార్వగతముం" అని లముండన అముంతట పత్రుచారముం జరగముంది.

"వలసైనవాళల  కొముంత మముందుగా వసత, సభక కవలసిన ఏరాపటలలో పాలు పముంచుకవచుర్చి" అని
కూడ రాసార.

ఉతాసహముం ఉనన వాళళ కొముందర ఐదర గముంటల మముంద సభా సస్థిలకి చేరకననర.  ఏరాపటల
బధవత తీసుకనన సాస్థి నికలవరో ఆ వచిర్చినవాళలముందరక పనులు పముంచార.  గననలు, తపపలలు
శుభబ్రముం చేసుకవడముం, కూరగాయలు తరగటముం, వముంటపని- అనన జోరగా మొదలయావయ. 

కరవకత్రుమముం పాత్రారముంభమయవ సమయముం దగగ్గర పడముంది. కరత్రువాళళ కొముందర గట దగగ్గర నిలబడ
గాముంధీ  కసముం  ఎదుర  చసూడటముం  మొదలు పెటష ర.  గాముంధీ  జాడ  లేదు.  "ఎవరసైన  వళళ
పిలుర్చికొని వసత  సరపయది.  దర తెలుసో తెలీదో?"  అననరొకర.  "మఖవ అతథి కద,

కొముంచముం  ఆలసవముంగా  వసాత డేమ!"  అననరొకర.  "ఇముంతక  ఆయనిన  పిలచిన  వాళలర,  నేనసైతే
ఆయనిన ఎపపడూ చసూడలేదు" అననడ ఒకయన. "మేమసూ చసూడలేదు" అననర మిగతా
వాళళ.  అముందరసూ హడవిడగా పయ,  గాముంధీని పిలర్చిన నిరార్వహకలోల ఒకరని పిలుర్చికొచార్చిర
గట దగగ్గరకి.  సభక ఇముంక ఐద నిమషలు ఉననది కన సభాధవక్షుడే లేడ!

"వచేర్చిససూత ఉముంటడలే! భోజనముం పనులు ఎముంతవరక వచార్చియ?! తీరా అతథులు అముందరసూ
వచార్చిక, అపపడ ఇముంక వముంట కలేదముంటే బవముండదు" అముంటసూ వముంట గదిలోకి దర తీసాడ
నిరార్వహకడ.  

లోపల గాముంధీ వముంట పనిలో బిజీగా ఉననడ!  అముందరసూ ఎవరకి అపపగముంచిన పనులు వాళళ
చేసుకముంటసూ, కబురల  చపపకముంటసూ నవర్వతననర. వాళలముందరతో కలసి గాముంధీకూడ  వముంట
చేసుత ననడ!  అది చసూసిన నిరార్వహకడ ఒక కణముం బితతరపయాడ.
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తేరకొని, "అదిగో !  అకక్కుడ వముంట చేసుత నన మనిష,  గాముంధీ!"  అని నిరార్వహకడ అరచే సరకి
అముందర చసూపలసూ గాముంధీ  మీదికి తరగాయ. "ఇముంత సపటనుముండీ తమతో కలసి పనిచేససూత,
సరదగా మాటల డతనన వవకిత గాముంధీనే!" అని గురతముంచి వాళళముంతా నళళ ఎముండబటష ర. 

"అయోవ! మీరని మాక తెలీలేదు. కమిముంచముండ. ఈ వముంట
పనముంతా మీకముందుక,  ఆపముండ-  వేరే వాళళముం మేముం చేసాత ముం"

అముంటసూ  గాముంధీని  వారముంచబోయార  అముందరసూ.   "ఏముం
ఫరార్వలేదు-  వముంటపని  బగుముంటముంది-  ఇముంక  పలటల
పెటేషసయవముండ- అముందరముం తనేసి, ఆపెసైన మాటల డకవచుర్చి"
అననడ గాముంధీ. 

పనులనన బరవ కవ.  జాగత్రుతతగా చసూసత ఒక సముంగత అరస్థిముం
అవతముంది: మనక ఇషషముం లేని పనులు బరవనిపిసాత య..,

కన, ఇషషముంగా చేస పనులు ఏవసైన సరే, తేలకౌతాయ! అముంతే కదు, అవి మనక సముంతకపితని,

పత్రుశాముంతతతో కూడకనన జాజ్ఞాననిన ఇసాత య!

గాముంధీ లముంట వాళళ అనిన పనులీన గరవిముంచార.  వాటలో ఎకక్కువ తకక్కువలు పెటష కలేదు.

మేకలక సాననముం చేయముంచటనిన, దరముం వడకటనిన, పొలముం పనిని, చదువ చపపటనిన, తమ
పరసరాలను శుభబ్రముం  చేసుకవటనిన,  సముంతముంగా చదవటనిన,  రాయటనిన,  మాటల డటనిన,
పరాటనిన అనినటన  ఇషషపడడ ర. అనినటన గరవిముంచార.  

మనముం కూడ అటల  ఉముండగలగ్గతే నిజముంగా బగుముంటముంది- కదసూ?

పనులను గరవిముంచే వాళలముందరక నమసాక్కురాలు!

కొతతపలల బకముందముం
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మటష వాసన
బిటష  కథలు
రచన: శమత అనురాధ నదళళ, పరముంకి, విజయవాడ.

నేపథవముం  :  ఢిలీలలో  ఉముండే  బిటష  సలవలోల
అమమమమ ఊర పరముంకికి వచార్చిడ. తెలుగు
ఇపపడపపడే  నేరర్చికముంటననడ  కద,

చాల అనుమానలు వసుత ముంటయ వాడకి.

ఇక ఊళల  ససైకిల్  రపెయర్ షప నడపిముంచే
వరబబు  కూతర  పిలలలు  దవదు,  చిటష.
'వాళళ చదువకవాల' అని వరబబు కరక.

ఇక చదవముండ..

మొదట  రోజు  దవదు  అయషషముంగానే
వచార్చిడ.  వాడ  వరబబుతో  చపాపడట,

‘నేను ససైకిల్ పని బగా నేరర్చికని, పెదద కొటష
పెటష కముంటను,  చదువదుద  అని’ .  'కన
చదువ ఎముందుక అవసరముం'  అని బిటష  వాళల
తాతయవ వివరముంగా చపాపర అముందరక:  "ఏ
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పని  చేసిన  కొముంచముం  చదువ,  కొముంచముం
ఆలోచన  మఖవముం.  ఆ  కొముంచముం  చదువ
కూడ లేకపతే ఆలోచిముంచే శకిత సరగాగ్గ రాదు.

అముంతేకదు,  ఈ  రోజులోల  చదువకముంటే
మముంచి  ఉదోవగముం  వసుత ముంది;  జీవితముం
బవముంటముంది.   మరొకరకి  సాయముం  చేస
అవకశముం  ఉముంటముంది  కూడ"  అని.  పిలలలు
మగుగ్గరసూ బుదిదగా విననర. 

తాతయవ చబుతముంటే మలల మలలగా తెలుగు
అకరాలు నేరర్చికవటముం మొదలటష ర బిటష ,

దవదు.  అపపటకే చిటషకి తెలుగు చదవటముం,

రాయటముం  వచుర్చి  బగానే.  అముందుకని
ఇపపడ  తను  వళళతోబట  కూరొర్చిని
ఇముంగలషు  అకరాలు,  హిముందీ  అకరాలు
మొదలటషముంది. 

కొనిన  రోజులు  గడచే  సరకే  చాల  మారప
వచిర్చిముంది.  పిలలలదదరక  కూడ  చినన  చినన
పదలు  చదవటముం  వసోతముంది  ఇపపడ.

తాతయవ  రోజూ  వాళలకి  వారాత  పతబ్రక
హెడడముంగులు చసూపిముంచటముం మొదలు పెటష డ.

వాటలో కొనిన పదలు,  కొనిన అకరాలు గురత

పటషటముం,  చదవటముం,  ఫలన  పదముం  ఎకక్కుడ
ఉననది?  అని  ఒకర  అడగతే  మిగలన
ఇదదరసూ పజీలో అముంతా వతకి కనుకక్కువటముం-

అదొక ఆటలగా తయారసైముంది పిలలలకి. 

'చదువ అనేది అసలు ఇముంత సులభముం అని
గాన, ఇముంత ఆనముందముం కలగసుత ముంది' అని గాన
అనుకలేదు  దవదు.  సర్వతహాగా  వాడ
చాల తెలవసైన వాడ.  ఒకసార చదువ రచి
తెలసాక,  ఇక వాడ దసూసుక పయాడ.

అకరాలు  చదవటముం,  పదలు
చదవటముంలోముంచి,  వాకవలు  చదవటముంలోక,

వాకవలు  అరస్థిముం  చేసుకనేముందుక
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పత్రుయతనముంచటముంలోక  వచేర్చిసాడ.  పత్రుతరోజూ
మధావహనముం పూటముంతా వరబబు దగగ్గర ససైకిల్
షపలో కూరర్చిముంటననడ.  వాడలో మముంచి
మారప  కనిపిముంచటముం  మొదలటషముంది
వరబబుకూక్కుడ... 

ఆరోజు  వారాత పతబ్రక  మొదటపజీలో  డబ్రగస‘

వినియోగముంతో  చడ  దర  పడతనన
యువత  అముంటసూ  ఒక  వారత  కనిపిముంచిముంది’

వళలకి.

‘డబ్రగస  అముంటే  ఏమిట  తాతయావ?  అవి
ఎముందుక  చడడవి?’  అముంటసూ  పత్రుశనలు
అడగసర దవదు, బిటష . 

"కొనిన  రకల  కమికల్స క  మతత  ఎకిక్కుముంచే
లకణముం  ఉముంటముంది.  వాటని  ఎవరసైన
వాడరనుక,  ఆ  తరార్వత  వాళళకి  ఇముంక
ఎపపడూ 'అవే కవాల,  మళళ కవాల'  అని
అనిపిసుత ముంటముంది.  అవి  చాల  ఖరదువి
కూడ.  అముందుకని  చసూససూతముండగానే  వాళల
దగగ్గరనన డబుబలు అనన ఖరర్చియపతాయ.

అముంతే కక అవి వాళల నరర్వస్ సిసషముంని నశనముం
చేససాత య.  దముంతో  ఇముంక  వాళళక  ఏ  పని

చేసముందుకూ  శకిత  లేకముండ  పతముంది.

అముందుకనే  పత్రుభుతర్వముం  వాటని  ఎవర్వరసూ
వాడకూడదు అని రసూల్స పెటషముంది" చపాపడ
తాతయవ.

"సారాయ కూడ అముంతే కదముండ" అననడ
దవదు,  అకసామతత గా  కళలనళళ  పెటష కొని.

వాడకిపపడపపడే  తమ  కటముంబ  పరసిస్థిత
అరస్థిముం  అవతోముంది.  వాళల  ననన  రోజూ తాగ
వచిర్చి,  వాళల అమమని కొడతాడ;  వాళల అమమ
సముంపాదిముంచిన  డబుబలన  కూడ
ఎతత కపతాడ;  ఇముంక  కవాలముంటడ-

ఇవనన  ఒకక్కుసారగా  జాజ్ఞాపకముం  వచిర్చి  వాడ
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దిగులుగా అయపయాడ. 

తాతయవ తల ఊపాడ. "సారాయని ఊర
బయట దుకణలోల అమమతార, కన డబ్రగస 
ఇముంక  పత్రుమాదముం.  వాటని  ఎవర్వరసూ  అటల
కూడ  అమేమముందుక  లేదు,  కొనేముందుక
లేదు. 

‘మా ననన రోజూ తాగ ఇముంటకి వచిర్చి మా
అమమని  కొడతాడ  తాతగారసూ  అననడ’

దవదు.

‘నువర్వ బగా చదువకవాల దవదసూ!

అపపడ  నువర్వ  చపిపన  మాటకి  విలువ
ఉముంటముంది.  మీ  ననన  చడ  అలవాటని

మానిపముంచచుర్చి.  సరేన,  దిగులు పెటష కక!’

అముంటసూ బుజజగముంచార తాతయవ.
‘బీడీ కూడ మముంచిది  కద తాతగారసూ?’

అని అడగాడ దవదు,  బీడీలు కలేర్చి తాత
వరబబుని గురముంచి ఆలోచిససూత. 
‘మముంచిది  కదురా  దవదు,  అలముంట
అలవాటల  ఊపిర  తతత ల  వావధులక,

కనసర్ క దరతీసాత య  చపాపడ తాతయవ’ .

"బీడీలు కూడ మముంచివి కవట.  తాతచేత
బీడీలు  మానిపముంచాల"  మనసులోనే
నిశర్చియముం చేసుకననడ దవదు.

***

రోజూ సాయముంతత్రుముం చదువలయావక,  పిలలలకి
ఏదో ఒక  ఫలహారముం పెడతముంది అమమమమ.
పెరటోల  జామచటష  నడన  కూరర్చిని,

అముందరసూ కబురల  చపపకముంటసూ తనలముంటే
బిటష కి,  చిటషకి,  దవదుకి  బలే  సరదగా
ఉముంటముంది. వళలముందర మధావ రయనబ కకక్కు
గాడ  బుదిదగా  కూరర్చిని  తను  కూడ
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ఫలహారానిన రచి చసూససూత ఉముంటడ. అలట
సనినవేశముం  తమ  కటముంబముంలో  ఎపపటకసైన
చసూసాత న  అని  ఆలోచన  వచిర్చినపపడల
దవదుక  మనసులో  చాల  కషషముం
అనిపిసుత ముంది.  అపపడే  వాడ
నిశర్చియముంచుకననడ:  "మా  చలలలన,
తమమళలని నేనే పెసైకి తీసుక రావాల' అని. 

బిటష కి తనకగా తాతమమతో సమసవ లేదు-

పెసైగా  తనను  బోలడ  మదుద  కూడ
చేసుత ముంది. కన రయనబ గాడని చసూసత గొడవ
చేసుత ముంది.  వాడని  తన  గదిలోకి  అససలు
రానివర్వదు. ‘రయనబకి సాననముం చేయముంచాను

తాతమామ  అని  చపిపన  ఊరకదు’ .

‘ఒరేయ,  నువర్వ  ఆ  కకక్కుపిలలని  వేసుక
తరగవముంటే మీ అమమకి  ఫోన చేసి  చపపసాత ,
నినున  తీసుకళల  పొమమని  అముంటసూ’

బదిరసుత ముంది  కూడ.  "'పాత్రాణులముందరన
పత్రుమిముంచాల'  అని  తాతయవ,  అమమమమ
చబుతముంటే,  ఈ  తాతమమ  ఏముంట,

అముందరకముంటే  అముంత  పెదదదసై  ఉముండ  కూడ
రయనబని విసుకక్కుముంటోముంది?"  అని బిటష కి
కపముం. 

ఆఖరకి తాతయవని అడగసడ: "తాతయావ,
తాతమమ  ఎపపడూ  రయనబని
విసుకక్కుముంటముంది.  వాడని  అసలు
పత్రుమిముంచదు-  ఎముందుక?’"  అని.  వాడ
మఖముంలో  సీరయస్ నస్  చసూసి  తాతయవ
నవేర్వసాడ. "తాతమమకి ఇషషమేరా!  కన తన
బటషలు,  పకక్కు  తొకక్కుతాడని  భయముం.

రయనబ ఇముంటోలనసూ, పెరటోలనసూ తరగుతసూ
ఒళలముంతా  మటష  చేసుకముంటడ  కద,

మనమసైతే  మటష  అముంటకముంటే  వముంటనే
కడగసుకముంటముం.  కన తాతమమ గబుకక్కున
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లేవలేదు. ఆవిడకి ఎవరసైన సాయముం చేసత కన
ఏ పన  చేసుకనే ఓపిక ఉముండదు.  అముందుకే
తన  గురముంచి  ఎవరనన  ఇబబముంది
పెటషకూడదని,  జాగత్రుతతగా  ఉముంటముందిరా
బిటసూష!  ఎపపడెసైన  మనముం  ఎదుటవారని
అరస్థిముం  చేసుకవాల  కన  తపపగా
అనుకకూడదు,  తెలసముంద?"   అది  వినన
తరార్వత  బిటసూషకి  తాతమమ  అముంటే  మరముంత
ఇషషముం కలగముంది.

అపపటనుముంచీ  వాడ  తాతమమని  మరముంత
జాగత్రుతతగా  చసూసుకవటముం  కూడ
మొదలటష డ.  రోజూ  పొత్రాదుద నేన  తాతమమకి
రాగ జావ తీసుకళలటముం, ఆవిడ జావ తాత్రాగసాక
ఖాళ కపపని తీసుకళళ వముంటముంటోల  పెటషటముం,

రాతబ్ర  పడకబోయ  మముందు  తాతమమకి
దుపపట కపిప,  చినన  లసైట వేయటముం,  'నిదబ్ర
వసోతముంద'  అని  అడగ  తెలుసుకని,

'రావటేలదు'  అముంటే కససప దగగ్గర  కూరొర్చిని
కబురల  చపపటముం..  "నేను  ఇకక్కుడే  ఉముంటే
బవముండ  కద,  తాతమమకి  సాయముంగా?!"

అని  కూడ  కొదిద  కొదిదగా  ఆలోచిముంచటముం

మొదలటష డ.

***

ఆరోజు పొత్రాదుద న అకసామతత గా వాన పడముంది.

తరార్వత  ఇక  రోజముంతా  మబుబ  మబుబగానే
ఉముంది.  మధావహనముం అవతముండగా మళళ ఓ
చినన  వాన  మొదలసైముంది.  వాననటలో
తడసుత నన  మొకక్కులన  చసూససూత  వరముండలో
కూరర్చినన బిటసూష, 

మలలగా లేచి వరముండ అముంచుక వళళడ.

వాన  నట  తముంపరలు  మీద  పడతముంటే
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కిలకిల నవర్వతసూనే "హాచ..చర్చి" మని రముండ
తమమలు తమేమసాడ. అమమమమ గబుకక్కున
లోపలనముంచి  వచిర్చి,  వాడ  రకక్కు  పచుర్చికని
లోపలకి తీసుకొచిర్చిముంది: 

"వానలో తడసత జలుబు చేసుత ముందిరా, బిటసూష!
తడవక.  కవాలముంటే  కగతముం  పడవలు
చేసుకముందముం-  నువర్వ  నేరర్చికననటల
ఉముంటముంది. పారే నళలలో పడవలు వదలచుర్చి-

సరదగా  ఉముంటముంది.  ఉముండ,  కగతాలు
తెసాత ను!’  అముంటసూ  అమమమమ  లోపలకి
వళళముంది.  'ఈ  పడవలు  ఏమిట?'  అని
చసూసుత ననడ  బిటష .  అముంతలో  అమమమమ
కగతాలు తెచిర్చి  పడవలు ఎటల  చయావలో
నేరపముంది.  వాన  సననగా  కరసుత ననపపడ
నళల  కలువ కటషన చోట పడవలు వదిల పెటష
చసూపిముంచిముంది  బిటసూషకి.  పడవలనన
ఒకదనినొకట ఒరసుకముంటసూ వముంగపతసూ,

ఊగుతసూ  పతముంటే  బిటష  సముంతోషముంతో
గముంతలు వేసాడ.

అకసామతత గా బిటష  గటషగా శార్వసను ఎగబీలర్చి
అననడ: ‘అమమమామ, ఏదో వాసన వసోతముంది.

ఏముం వముండతననవ, నకసముం?!’

‘సషవ  మీద ఏమీ లేదురా,  నక ఏముం వాసన
వసోతముంది?!‘  అని వాడని అడగన కణముంలో ఆ
వాసనని పసిగటషముంది  అమమమమ.  ‘ఇది మటష
వాసనరా!’  అముంది.  బిటష  అరస్థిముం  కనటష
చసూసాడ. 'మటష వాసన?!"

అమమమమ వివరముంగా చపిపముంది- "చాల రోజుల
తరార్వత  కొతతగా  వాన  పడనపపడ,  మటష
తడసుత ముంది కద,  అపపడ ఇటల  ఒకలముంట
కమమని వాసన వసుత ముందిరా! దీనిన మటష వాసన
అముంటర.  సిటీలోల  చాల పాత్రాముంతాలోల  మటషకి
ఈ వాసన ఉముండదు మర ఎముందుక" అని.

బిటష  ఒకక్కుసార  గటషగా  ఊపిర  పీలర్చి
వదిలడ.  ‘అబబ,  ఎముంత  బవముందో!’

అనుకననడ. వముంటనే వాన మీద ఒక కవిత
రాససాడ కూడ :
టప్ టప్ మముంటసూ వాన
అలలర చేససూత వాన
మటషని తడప వాన
కమమని వాసన వాన
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ఎముండని తరమిన వాన
ఎముంచకక్కు వాన! 

ఏడరముంగుల ఇముందబ్రధనసుసని తెచేర్చివాన! 

రయనబ పత్రుసకిత  వచిర్చి  బిటష  మఖముం మీద
నవర్వలు పూసాయ.

మధావహనముం  వానతో  వాతావరణముం
చలలబడముంది.  వేసవి  వాన  అముందరక  గొపప
సముంతోషనినచిర్చిముంది.  సాయముంకలముం చదువలు
పూరత  అయవ  సరకి  మళళ  సననగా  వాన
మొదలసైముంది.  "దవదసూ,  చిటీష,  మీరదదరసూ
ఇవాళల ఇముంటకి వళలకముండ-  ఇకక్కుడే పడకముండ
సరదగా  "  అననది  అమమమమ.  వాళలని
తీసుకళళముందుక  గొడగు  వేసుకొచిర్చిన
వరబబుతోటీ  ఆ  మాటే  అననది.

‘ఎముందుకలేమామ,  తమక  శత్రుమ  అనన’

వరబబు  మాటలన  తాతయవ  కొటష
పారేసాడ:  ‘మముంచి పిలలలు...శత్రుమ ఏమముంది
వరా!’ అముంటసూ. 

దముంతో  అముందరసూ  భోజనలు  చేససి
పెముందరాడే పకక్కుల మీదకి చేరార. వరముండలో
గత్రుల్ తలుప ఉముంటముంది. దనికి తాళముం వేససి,

పయ రయనబని చసూసచార్చిర అముందరసూ.

వాడ  పాలననముం  తనేసి,  చకక్కుగా  దుపపటోల
మడచుకొని పడకననడ అపపటకే . 
మటష  వాసన  కమమదనముం  నిదబ్రలోనసూ
తెలుసోతముంది  బిటసూషకి-  "దిలీలలో  ఎపపడూ
ఇలట  వాసన  రాదు:  అసలు  వానే
రాదుగా?!"  అనుకననడ  నిరాశగా.

"అమమకి చపాపల.. వాన, మటష కలసిన వాసన
గురముంచి" అనుకననడ నిదబ్రపతసూనే.

 రసైట తరార్వత వచేర్చిది లఫ ష!
టీచర్ : రామసూ! విమాననిన ఎవర కనుకక్కుననర?

రామ : రసైట  బబ్రదర్స టీచర్!

టీచర్ : కరకష! సోమసూ, నువర్వ చపప,  రసైలును ఎవర కనుకక్కుననర?

సోమ: లప్ ష  బబ్రదర్స టీచర్ !

పళళ లేని కకక్కు కరసత?
ససూదిలేని సిరముంజ  తో 

ఇముంజకన  చేయముంచుకవాల
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చపపడ మాటలు వినక
రచన:గముంగమమ, 9 వ తరగత,జిలల  పరషత  ఉననత పాఠశాల, కగర

కగర అడవిలో ఒక మరత్రు చటష  ఉముండేది.  ఆ
చటష  కొమమలోల  గసూడ కటష కొని కకి ఒకట
నివసిససూత  ఉముండేది.  అద చటష  తొరత్రులో ఒక
పిలల,  చటష  కిత్రుముంద  కననముంలో  ఒక  ఎలుక
నివసిముంచేవి. 

మసూడూ  దదపగా  సమాన  వయసుసవి
అవర్వటముంతో వాట మధవ సనహముం ఏరపడముంది.

జాతలేవ  వాట  సనహానికి  అడడ  రాలేదు.

అటల  కొనేనళళ గడచాక,  "మనముం మగుగ్గరముం

సనహితలముం  కద,  ఆ  సముంగత  లోకనికి
అముంతటక తెలసటల  చేయటముం ఎలగ?"  అని
అవి చాల సీరయస్ గా ఆలోచిముంచాయ.

ఆలోచిముంచి,  "ఇకనుముండీ  రోజూ  మగుగ్గరముం
కలసి  వముంట  చేసుకని  తముందముం"  అని
నిశర్చియముంచుకననయ. 

"కలసి  పని  చేససూతముంటే  మనముం  పదిమముంది
కళళలో పడతాముం.  అటల  మన గురముంచీ,  మన
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సనహముం  గురముంచీ  అముందరక  తెలుసుత ముంది"

అననది పిలల.
"అవను-  నిజమే.  కలసి  వముంట
చేసుకముందముం" అననది ఎలుక.

"మర ఎవర ఏముం పని చయావల?" అడగముంది
కకి. 

"ఎవరకి సులభముంగా వచిర్చిన పని వాళళ
చేదద ముం.  నువర్వ  పలలలు  ఏరకరా.  ఎలుక
గముంజలు  తెసుత ముంది.  నేను  వముంట  చేసాత ను"

అననది పిలల. 
"సరే!" అననయ మిగలన రముండూ. 

అటల  వాట వముంట కరవకత్రుమముం మొదలసైముంది.

అడవిలోని  జముంతవలనన  వాట  గురముంచి
చాల గొపపగా చపపకననయ.  అవి కూడ
చకక్కుగా వముండకొని హాయగా తముంటసూ, చీకూ
చిముంతా లేకముండ జీవిముంచినసై, కొననళళ.
అటల  నల  రోజులు  గడచిముందో,  లేదో-  ఒక
నకక్కు చసూప పడముంది వట మీద. వటకి మముంచి
పర  రావటముం  దనికి  ఇషషముం  లేదు.  "వట
సనహానిన  చడగొటష ల,  పిలలని  చముంపి
తనయావల" అనుకముందది. 

"ఈ  మసూడముంటలోనసూ  కొముంచముం  అమాయ-

కముంగా  ఎవర  ఉముంటర,  పొగడతే  ఎవర
పొముంగ పతార?" అని ఆలోచిముంచిముంది.

కకి-రొటష మకక్కు కథ గురత కొచిర్చిముంది దనికి. 

అది  కకి  దగగ్గరక  వళళ:  "కకి  బవా!

ఎముంతెసైన నువర్వ నువేర్వ!  మీ మగుగ్గరలోనసూ
చాల  కషషపడేదముంటే  నువేర్వ.  వాళళ  పని
ఏమననది?  కడపలో  చలల  కదలకముండ
సుఖముంగా  ఉముంటర" అననది.

"అదముం  లేదులే,  మగుగ్గరమసూ బగానే పని
చేసాత ముం.  ఎవరకి వలసైనముంత పని వాళలముం చేసాత ముం"
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అననది కకి.

నకక్కు దనిన వదలేలదు. బత్రాహమణుడ-దొముంగలు
కథ గురత  చేసుకననది.  మళళ మళళ కకిని
పలకరముంచటముం,  మళళ  మళళ  అద  మాట
అనటముం చేసిముంది. 

ఇటల  కొనిన సారల  అనేసరకి కకిలో ఆలోచన
మొదలసైముంది.."  నిజముంగానే ఈ పిలల,  కకి పెదద
పని చేయటేలదు" అనిపిముంచిముంది దనికి. 

దని  ఆలోచనని  పసిగటషన  నకక్కు   "నిజముం
కకమామ!  కవాలముంటే ఓ  పని  చయవ.  పిలల
చేస  పని  నువర్వ  చేసి  చసూడ-  నకే
అరస్థిమసైపతముంది,  అది ఎముంత చవకసైన పన!"

అని హితబోధ చేసిముంది. 

దని  బుటషలో  పడపయన  కకి  వముంటనే
మితత్రు ల  దగగ్గరకి  పయ  తగవలడముంది-

"నేను చాల అలసిపతననను. పని బరవ
బగా పడతననది.  మీర సులభముం పనులు
పెటష కొని,  నక ఇముంత కషషముం  పని పెటష ర.

అది  కదరదు.  ఇపపడ  పనులు
మారర్చికవాలసముంద!" అని పటష బటషముంది. 

పిలలకి,  ఎలుకకి కపముం  వచిర్చిముంది.  "న కషషముం
నక  తెలీదు.  నువర్వ  వముంట  చయవ
తెలుసుత ముంది!"  అననది పిలల.  "న పని నకూ
నచర్చిటేలదు.  ఎముంత  ఏరన  గముంజలు
దొరకటేలదు-  ఆ పని నువర్వ చయవ!" అననది
ఎలుక.

మసూడూ పనులు మారర్చికననయ.

గముంజల  కసముం  వళళన  పిలల  నకక్కు  నట
చికిక్కుముంది. 

వముంట  చేసముందుక  వళళన  కకి  కసాత
పొయవలో పడ కలపయముంది. 

పలలల కసముం పయన ఎలుక మర ఏమసైముందో,

ఇముంక తరగ రాలేదు. 

చసూసారా!  చపపడ మాటలు ఎముంత  చేట
చేసాత యో?!
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గారలు తనన గాడద
ఒకక్కుసార  సమాజముం  అబదద లని  ఇషషపడనముంతగా  నిజాలను  ఇషషపడదు.  ఇదిగో,  ఈ  కథలోలగా
అననమాట!  రచన: నవవ కకషష, నలుగో తరగత, వికస విదవవనముం, పరముంకి, కకషషజిలల . 
మారప చేరపలు: కొతతపలల.

మలేలశు,  సీతాలు  చాకల  పని  చేసవాళళ.
వాళలక  ఒక  గాడద  ఉముండేది.  దని  పర
గుడూడ .  బటషలు  రేవక  మసముందుక,

బియవముం  సరకలు  తెచేర్చిముందుక,  పకక్కు
ఊళళ  ఉనన  కూతరముంటకి  వళళముందుక
అనినటక  ఆ  గాడదమీద  తరేగవాడ
మలేలశు. 

ఓ రోజు కూతరముంటకి పత్రుయాణముం  కటష డ
మలేలశు.  ఏవేవో   పచర్చిళళ,  పెరటోల   కసిన
కూరగాయలు  సముంచుల  నిముండ  నిముంపాడ.

"ఏమయావ!  వేడగా  కసిని  గారలు  చేసి
కూతరకి  తీసుక  వళద మా?"  అముంది
సీతాలు. 

"అవనవను.  అలుల డకి  గారలముంటే  చాల
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ఇషషముం.  చకచక  చేసిపెటష .  తీసుకొని
బయలుదరదముం" అననడ మలేలశు. 

సీతాలు వముంటముంటోలకి వళళ సరగాగ్గ పదముంటే పది
గారలు చేసిముంది. 

కమమట ఆ గారల వాసనక చుటష  పత్రుకక్కుల
ఇళళలో వాళలముందర నళసూళ ఊరాయ. 

పొరగముంట రతనమమ, సుబబరతన కొముంచముం సప
ఆగార  గాన,  ఇక  తటష కలేక  గబగబ
వచేర్చిసార-  "ఏముం చేసుత ననవ వదిన,  ఇముంత
ఘుమఘుమలు!" అముంటసూ.

"అలుల డకి  గారలముంటే  ఇషషముం  కద  వదిన,

అముందుకని  ఇపపడ  ఇవి  పెటష కననముం.

ఇదిగో తని చసూసి చపపముండ అని వాళళదదరక
తల ఒక గారే ఇచిర్చిముంది సీతాలు. 

వాళళ  తముంటముంటే  చసూససూత
ఉముండలేకపయాడ  మలేలశు.  "సీతాలసూ!

నేను  వటని  మసూట  కటేషయన?

బయలుదరచుర్చి  ఇముంక?"  అముంటసూనే  వాట
దగగ్గరకి  వళళ  చకచక  రముండ  గారలు
తనేసాడ. "బగా వచిర్చినసై. రచి బలే ఉముంది"

అముంటసూ.

"అయపతననయ..  తనక!

అయపతననయ..  తనక"  అని  సీతాలు
గుముండె అరచిముంది,  కన రతనమమ,  సుబబరతన
ఉముండగా  ఆ  మాటని  బయటకి  అనలేదు
కద!  అముందుకని  "అవనవను  బగా
వచార్చియ.  ఇముంక  రముండ  తనయావ!"
అనేసిముంది పళళ నసూరతసూ.

'సీతాలు అననది  కద'  అని మలేలశు  ఇముంక
గార లగముంచాడ. 

పొరగళళవాళళ వళళగానే సీతాలు మలేలశుతో 
వాదనక  దిగముంది-"తనమముంటే  అటల
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తనయవటమేన?!  చసూసుకవదద ?!  నేను
మనిషిని  కద?!"  అని.  దముంతో  మలేలషు
సీతాలుని బుజజగముంచి, ఆమక రముండ గారలు
తనబటష డ- తను ఇముంక గారను లగససూత.

అముంతసపట నుముండీ గారల వాసనని
పీలుసుత నన  గాడద  ఇముంక  తటష కలేక
పయముంది. నేరగా ఇముంటోలకి వచేర్చిసి, మిగలన
రముండ  గారలీన  లటకక్కున  తనేసి,  చకక్కు
పబోయముంది. 

సీతాలు  లబోదిబోమననది.  "గారలు  తనేసి
పతోముంది చసూడయోవ!" అముంటసూ.

దముంతో మలేలశు కటష  పటష కొని గాడద వముంట
పడడ డ:  "బిడడకసముం  అనననిన  గారలు  చేసత
తనేసముందుక నక నరల వచిర్చిముంద!"  అని

అరససూత. అతని వనకనే సీతాలు!

గాడదకి తల తరగముంది: "నేను తననది రముండే
కద,  అటల  అముంటరేముంట?!"  అని.  అయన
తనని  తాను  కపాడకవాల  కబటష,  అది
చటకక్కున  వను  తరగ,  రోడోలకి  పరగు
పెటషముంది.

కొదిద  దసూరముం  దని  వముంట  పడన  మలేలశు,

సీతాలు అలసిపయ,  ఒటష చేతలతో వనకిక్కు
తరగ వచార్చిర.

అపపటకి  ఊర  పొలమేర  చేరకనన  గాడద
కొముంచముం సప చాల ఆలోచిముంచిముంది:  "రముండ
గారలు  తముంటే  కూడ  తటష కలేని
యజమాని  వకధా"  అనిపిముంచిముంది  దనికి.

అముందుకని అది ఆ పాత్రాముంతాలోల దొరకిన గడడనే
మేససి,  అకక్కుడే పడకొని నిదబ్రపయముందుక
చసూసిముంది. అయతే ఎముంత సపటక దనికి నిదబ్ర
రాలేదు.  ఒకవసైపనుముండ  మలేలశు  కటష
పటష కొని  వసుత ననటల ,  మరో  వసైపనుముండ
పామలు,  తేళళ  పాత్రాకినటల ,  మరో
వసైపనుముండ  పలులు,  తోడేళళ  వచిర్చి  మీద
పడనటల  అనిపిముంచి  వణుకతో  జర్వరముం
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వచేర్చిసిముంది  దనికి.  సాయముంతత్రుముం  అయవసరకి
అది  లేచి  వనకిక్కు  బయలుదరముంది:  "మళళ
ఇముంటకే పతాను.  పని లేకపతే  నిదబ్ర కూడ
రాదు" అనుకముంటసూ.

సరగాగ్గ ఆ సమయానికే దనిన వతకక్కుముంటసూ
వచార్చిడ  మలేలశు.  ఇపపడ  అతని  చేతలో
కటష  లేదు.  "పనలే!  గారలు  తముంటే
తనేసావ.  ఏముం  చేసాత ముం.  ఈసారనుముండీ

తనక!"  అముంటసూ దనిమీద బరవలు వేసి,

కలసాగా  బిడడ  ఊరకి  తీసుకళళడ.

"మీకసముం గారలు కూడ చేసిముందమామ,  మీ
అమమ!  కన  ఇదిగో,  ఈ  గాడద-  ఇది
తనేసిముంది  ఒకక్కుటీ  మిగలర్చికముండ!"  అని
మలేలశు  బిడడకి  చబుతముంటే  గాడదక  తల
తీససినటలయముంది. అయన సరద కని అటల గ
నవర్వమఖముంతో నిలబడముంది అకక్కుడముంతా.

తెలలవారగానే మలేలశముం  దనిన  ఇముంటకి తెచిర్చి,

ఎపపడూ  కటేష  చోట కటేషసత   "అబబ!  ఇలుల
చేరకననను!"  అనుకొని  తకపితగా
నిదబ్రపయముంది గాడద. 

అయన  ఆ  తరార్వత  సముంవతసరముం  వరకూ
అముందరసూ  దనిన  తడతసూనే  ఉననర:

"వదిలేసత  ఇది  ఎనిన  గారలసైన
తనేసుత ముందమామ" అని!

పొడప కథలు
1. బముంగార చముంబులో వముండ గచర్చికయ?   పనసతొన
2 .అమమ తమమడని కను, కన నేను మీక మేనమామను!   చముందమామ
3. ఆకలేని ఆడవిలో జీవముంలేని జముంతవ జీవమనన జముంతవలను వేటతముంది! దువర్వన
4. ఇలుల కని ఇలుల !    బొమమరలుల
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కముందలు బరక
రచన : వినద, 6 వ తరగత, కలలముం అముంజిరడడ విదవలయ, హెసై దరాబదు  
సౌజనవముం : కధా పాఠశాల, రవి శముంకర్ వముండ.

అనగనగా ఓ రసైత దగగ్గర ఒక ఆవ, ఒక గురత్రుముం ఉముండేవి.

రోజూ అవి రముండూ ఊరవతల ఉనన అడవికి వళళ మేసి
వచేర్చివి.  

ఆవ, గురత్రుముం అడవికి వళత ముంటే ఒక కకక్కు కూడ వాటతో
పాట అడవికి పయది.    అటల  రోజూ కలసి వళసూత,
వససూత  అవి  మముంచి  సనహితలయావయ.  మచర్చిటల
చపపకొన చపపకొన వాట సనహముం బగా గటష పడముంది. 
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అడవిలో  ఉముండే  ఒక  కముందలుక  ఈ  మగుగ్గర  సనహితలను  చసూసత  చాల  మచర్చిటగా
ఉముండేది. "నక కూడ ఇటల ముంట ఫత్రుముండస ఉముంటే ఎముంత బగుముండేది!" అనుకనేదది. కన వాట
దగగ్గరకి వళళ "నతో సనహముం చేసాత రా?" అని అడగాలముంటే,  మర దనికి సిగుగ్గ, బరక!! 

ఒకసార కముందలు పొదల మాటన కూరొర్చిని మగుగ్గర
సనహితలీన చసూససూత మసైమరచి పయముంది.  తెలవి వచిర్చి
చసూసుకనేసరకి ఏమననది, నకక్కు ఒకట తనను వాసన
చసూసుత ననది! 

భయముంతో వణికిపయన కముందలు ఒకక్కు గముంత గముంత,

పరగు పెటషముంది.  అముంతలోకే గురత్రుముం  సకిలముంచిముంది.  ఆవ
బుసుసమననది.  కకక్కు గురత్రు మననది.  నకక్కు వాటని చసూడగానే ఆగపయ,  తోకమడచిముంది.

కకక్కు, ఆవ, గురత్రుముం మముందుక దసూకటముం, నకక్కు పారపవటముం ఒకేసార జరగపయాయ.  

మగుగ్గర  సనహితలకూ  కకతజజ్ఞాతలు  చపపసిముంది
కముందలు:  "మిమమలన  ఎనన  రోజుల  నుముండీ
చసూసుత ననను. మీతో సనహముం చేయాలని చాల ఉతాసహ
పడడ ను,  కన బరక వలల  మీ  మముందుక రాలేదు
ఇననళసూళ" అననది. 

మగుగ్గర సనహితలసూ ఒకదనికేసి ఒకట చసూసుకొని
"సనహముం  చేయాలనుకననపపడ  బరక  పనికిరాదు.

ఇనిన రోజులసూ  నువర్వ మాక కనబడలేదు గాన, లేకపతే మేమే నతో సనహముం చేసవాళలముం. ఈ
నకక్కు ఏదో మనక మేలే చేసిముంది. ఇవాలషనుముండ మనముం నలుగురముం సనహితలముం!" అననయ.
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ఓక  చటల కథ
సకరణ: చరణ  తేజ, 4 వ తరగత, కత్రు స్ వర్డ ససూక్కుల్ , గుముంటసూర.

అనగనగా  అమరకలో  ఎపపడూ  పచర్చిగా
ఉముండే  అడవి  ఒకట  ఉముండేది.  ఆ  అడవిలో
చాల ఓక చటల  ఉముండేవి. ససూరవడ ఎముండ ఆ
అడవిలో  ఎకక్కుడ  ఒకక్కు  ససూది  మపినముంత
కూడ పడేది  కదు:  ఆ  ఓక  చటల  అముంత
దటషముంగా  ఉముండేవి.  అడవి  మొతతముం  ఓక
చటలతోటే నిముండపయ ఉముండేది.

అది  కనుకక్కుననర  కొముందర  మనుషులు.

వాళలముంతా  రోజూ  ఆ  అడవిలోకి  రావటముం
మొదలు పెటష ర. చకక్కు పని చేస వడబ్రముంగులు
వచిర్చి  చటలను  నరకి  కొటష కొని  వళళవాళళ;
వాటతో మముంచి మముంచి బొమమలు తయార
చేసవాళళ.  రసైతలు  వచిర్చి  ఓక  చటల
కొమమలను,  ఒకక్కుసార  పూరత  మానులన
కూడ,  నరకి  తీసుకళళవాళళ;  వాటతో
తమక  కవలసిన  వవవసాయ  పనిమటల
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తయార చేసుకనేవాళళ. 
కొదిద రోజుల వరకూ ఓక చటలక ఇది బగానే
అనిపిముంచిముంది.  రాను  రాను  వాటకి  భయముం
వేయటముం  మొదలసైముంది:  "వళళ  మనలన
పూరతగా ఐపగొడతే?" అని. 

ఆ ఆలోచన వచేర్చిసరకి ఓక  చటల  చాల
గముందరగోళ  పడడ య.  తమ  జాత  మొతతముం
అముంతరముంచిపతముందని  వాటకి  భయముం
వేసిముంది. 

చివరకి  అనన  కలసి  దవడని  పాత్రారదముంచటముం
మొదలు  పెటష య.  "దవడ!  ఈ
మనుషులు ఎవర్వరసూ మమమలన  కొటషకముండ
చసూడ!" అని. 

వాట పాత్రారస్థిన  వినన  దవడ ఒకరోజున నట
మేఘముం  రసూపముంలో   పత్రుతవకమసైనడ:

"చసూడముండ, పత్రుకకతలో ఒకర ఎకక్కువ, ఒకర
తకక్కువ  అని  లేదు,  మీర  వకధాగా
భయపడతననర!" అననడ.

"కదు కదు-  "నిజముంగానే మేముం అముంతరముంచి
పతాముం!  మమమలన  మనుషులవర్వరసూ
కొటేషయకముండ  చయవ"  అననయ  ఓక
చటల .

"సరే,  అటల గ  కనివర్వముండ మర,  మీ ఇషషముం"

అముంటసూ దవడ మాయముం అయపయాడ.

తరార్వత రోజుకలల  ఓక చటలనినటక ఏదో వావధ
సముంకత్రుమిముంచిముంది.  ఓక  చటష తో  చేసిన  పత్రుత
వసుత వ పాడవర్వసాగముంది.  ఇపపడ ఆ చకక్కు
బొమమలకి పనికి రావటేలదు; పనిమటలక పనికి
రావటేలదు.  చివరకి  పొయవలో
పెటష కనేముందుక కూడ!

మనుషులు  "ఓక  చటష "  అనగానే  "అబబ
వదుద !"  అనటముం మొదలు పెటష ర.  మొదటోల
ఓక  చటలక  ఇది   చాల  సముంతోషముం
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అనిపిముంచిముంది.  కన  రాను  రాను  అవి
ఒముంటరవి అయపయాయ.

మనుషులవర్వరసూ  ఇపపడ  అడవిలోకే
రావటేలదు. వాటని పటషముంచుకవటేలదు. చివరకి
ఎముండ,  పడపయన  చటలమొదుద లన  కూడ
ఎవర్వరసూ ఎతత కళళటేలదు.

ఇటల  కొముంత కలముం గడవగానే అవి మళళ
దవడని తలుచుకవటముం మొదలు పెటష య:

"దవడ!  మాక  ఈ ఒముంటర తనముం వదుద .

ఇదివరకలగ  ఉముండనివర్వ  చాలు!

తపపయపయముంది" అముంటసూ.

దవడ మళళ వచార్చిడ-  "నేను చపపలేద,

ఇటల  మీర ఉముండలేరని?!" అముంటసూ.

"నిజమే  సార్వమీ!  మాక  ఇలముంట  జీవితముం
వదుద .  దీనికముంటే  అముంతరముంచిపవటమసైన
మేలే!" అననయ ఓక చటల . 

దవడ  నవిర్వ,  "లేదులే!  మీ  వలల  ఎముంత
లభమ గురతముంచిన మనుషులు ఇముంక ఇముంక
ఎకక్కువ సముంఖవలో మిమమలన పెముంచుతార. మీ
వలల  ఈ పరావవరణముం  అముంతా బగతముంది.

భసూమి  మొతతముం  మీ  గురముంచి  గొపపగా
చపపకముంటముంది.  బముంగపడకముండ"  అముంటసూ
ఆశీరర్వదిముంచాడ.

ఆ తరార్వత ఓక చటల  మళళ ఉపయోగముంలోకి
వచేర్చిసాయ;  మనుషులక  అవముంటే  మళళ
ఇషషముం ఏరపడడది.  వాళళ ఎకక్కుడపడతే అకక్కుడ
ఓక చటలను పెముంచటముం మొదలటష ర.

చిలపి పత్రుశనలు- తకక్కు జవాబులు
సల్ ఫోన పతే ఏమౌతముంది?   మనశాశముంత ఫత్రుగా వసుత ముంది.

నిమమకయ సగానికి కసి రసముం ఎముందుక పిముండతార?    తొకక్కు తీసత టసై ముం వేస్ష కబటష
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పటష దల
రచన: కరతరడడ, 9 వ తరగత, తేజ విదవలయ, కొమరబముండ

రాఘవపరముంలో  నివసిముంచే  ససూరయవ
కటముంబనిన  చాల  జాగత్రుతతగా
చసూసుకనేవాడ.  ఆయనక ఒకే కూతర.

పర మీనక. 

ససూరయవ  చినన  తనముంలో  చాల  కషష లు
ఎదురొక్కుననడ.   ఆ  రోజులోల  తనక
సినిమాల  పిచిర్చి  ఉముండేది.  ఇముంటోలవాళల
అనుమతతోటీ,  అనుమత  లేకముండ

కూడనసూ  చాల  సినిమాలు  చసూసవాడ.

బడని ఎగగొటష సినిమాలు చసూడటముం, బడలో
హాజర  తగగ్గ,  అధావపకలు  దముండముంచటముం,

వాళల ననన మముండపడటముం- ఇవనన ససూరయవ
ఆలోచనల మీద బగా పత్రుభావముం చసూపాయ. 

దనితో  ఆయన  చాల  సిష స్ట్రికష గా
తయారయావడ.  ఇముంటోల  ఎవర్వరసూ ఆయన
మముందు  నరతతటనికి  లేదు.  ఇముంటోల  ఏవి
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ఉననయో,  ఏవి లేవో  చరర్చిముంచటనికి లేదు.

ఏ  పని  పడన  ఆయనక  చపప  వళళల.

సినిమాలు,  టవిలు,  నవలలు-  ఇటల ముంటవి
అససలు మముంచివి కదు.  

అటల  అని  ఆయన మర  కఠినముంగా కూడ
ఏమీ  ఉముండేవాడ  కదు.  మీనక  బగా
చదువకవాల, సముంత కళల మీద నిలబడల,

ఆమకి మముంచి ఉదోవగముం రావాల అని బగా
పత్రాతసహిముంచేవాడ  కూడ.  మీనక  కూడ,

వాళల ననన కరకను తీరేర్చిముందుక పటష దలతో
కకషి  చేసది.  పాఠశాలలో   పత్రుత  ఒకక్కు
పనిలోనసూ  తనే  మముందు  ఉముండేది.

ఉపాధావయులు  చపప   మముంచి మాటలని
పాటముంచేది.  పెదదలు  చపప  విషయాలన
గురత పెటష కొని  పరకలలో  చకక్కుగా  వివరముంచి
రాసది. 

అయతేత ఒకక్కు విషయముంలో మాతత్రుముం ఆ పాప
తముండబ్ర  ఇషష నికి  భిననముంగా  ఉముండేది.  తనక
నటవముం  అముంటే  చాల  ఇషషముం.  వాళల  బడ
అసముంబీలలో ఎపపడ ఎవర నటవ పత్రుదరశన
ఏరాపట  చేసిన  తను  అముందులో  తపపక

పాల గ్గనేది.  నటవపటీలు  అనేకలలో  ఆమ
బడ తరపన పాల గ్గననది;  పాల గ్గనన  పత్రుతసార
బడకి  మముంచి  పర  తెచిర్చి  పెటషముంది.  ఆ
సముంగతలేవ ఇముంటోల పత్రుసాత వనక వచేర్చివి కదు.

ససూరయవక  నటకలు,  నటవలముంటే
అససలు ఇషషముం లేదు మర!  మీనక నటవముం
చేసుత ముందని ఆయనక తెలసత ఆ పాపను బడ
కూడ మానిపముంచేసవాడేమ!

ఒకరోజున వాళల ఆర్ష టీచరగార మీనకని
పిలచి,  "అమామ  మీనక!  చదువ  లగ,

కళలనన  కూడ  విదవలోని  విభినన  భాగాలే.



కొతతపలల                                                 30                                                      ఫిబబ్రవర-మారర్చి 2018

వటలో  ఒకట  గొపప,  ఒకట  తకక్కువ  అని
లేవ.  అయతే,  ఈ రోజులోల బబ్రతక సాఫగా
సాగాలముంటే చదువ తపపని సర కనుక,  తలల
దముండత్రు లు  చదువ  మీద  ఎకక్కువ  దకషిష
పెడతననర.  నలో  మముంచి  కళకరణి
కూడ ఉననది.  నువర్వ చదువకసముం నలోని
కళను  అణచి  వేసాత వో,  లేక  న  చదువతో
పాట  దనిక  నవయముం  చేసాత వో  బగా
ఆలోచిముంచుక.  రముండూ  చేయాలముంటే
మటక  నువర్వ  బగా  శత్రుమిముంచాల.

అముందరకముంటే ఎకక్కువ సాధన చేయాల"  అని
చపిపముంది.

"ఇషషముంగా  నేరేపవాళళ  ఉముంటే  శత్రుమ  పడటముం
ఏమననది టీచర్. నేను చదువకూ నవయముం
చేసాత ను;  నటవనిక  నవయముం  చేసాత ను"

అననది మీనక నిశర్చియముంగా.

పదో  తరగతలోనే  కదు,  తరార్వత
ఇముంటరమడయట  లోను,  డగత్రులో  కూడ
చదువలోల  ఫసుష  ఎవరముంటే అముందరసూ మీనక
పరే చపపవార.  బిడడ బగా చదువతననదని
ససూరయవ చాల సముంతోష పడేవాడ. పరకల

సమయముంలో  ఆ  పాప  వముంట  కూరొర్చిని
చదివిముంచేవాడ.  విదవని  బగా  నేరర్చికముంటే
ఎనన  విజయాలు  సాధసాత వ  తలీల"  అని
చపపవాడ. 

ఆ  తరార్వత  పటీ  పరకలు  రాసిన  మీనక
మొదట పత్రుయతనముంలోనే బవముంక ఆఫసరగా
ఉదోవగముం  తెచుర్చికననది.  ససూరయవ  చాల
సముంతోష పడడ డ.  ఆయన కలలు నరవేరనసై.
"ఇనేనళసూళ న గురముంచి కషష పడముంది ఇముందుకే
తలీల!  నువర్వ  న  పర  నిలబటష వ!"  అని
చాల మచుర్చికననడ.

కొదిద  రోజులకే  రేడయోలో ఒక  ఇముంటరసూర్వత
పత్రుసారమసైముంది.  "జాతీయ  నకతవనటక
పటీలోల  పత్రుథమ  బహుమత  సముంపాదిముంచి
రాషష స్ట్రి నికే  వనన  తెచిర్చిన  కమార  మీనక
ఈమధవ  ఒక  బవముంక ఉదోవగానికి  కూడ
ఎముంపికసైముంది.  చిననపపటనుముండీ  నటవరముంగానికి
సవ చేససూత,  అనేక విజయాలను, పతకలను
సాధముంచిముంది  మీనక.  మర  ఇపపడ  తను
ఏముం  చేయనుననది?  ఉదోవగమా-కళ
జీవితమా?" అముంటసూ. 



కొతతపలల                                                 31                                                      ఫిబబ్రవర-మారర్చి 2018

అముందులో  మీనక  చపిపముంది:  "ఉదోవగానన,
కళలీన  నేను  వేర  వేరగా  చసూడను.

ఇనేనళసూళ  చదువలతో పాట న ఇషషమసైన
నటవనిన  కూడ  కొనసాగముంచగలగాను.

ఇకమీద కూడ అద చేసాత ను.  ఉదోవగానిక,

కళజీవితానిక  రముండముంటక  నవయముం  చేసి
చసూపిసాత ను".

రేడయోలో మాటల డతననది తన బిడడ
మీనక్షే  అని  గురతముంచేముందుక  చాల  సప
పటషముంది  ససూరయవక.  అయతే  ఒకసార
గురతముంచాక,  ఆమ గొముంతలోని సిస్థిరతర్వముం,  ఆ
పాప  పరణత  ససూరయవను  పూరతగా
ఆశర్చిరవముంలోకి నటేషసాయ.  తన బిడడలోని ఈ

కణనిన  తను  ఇనేనళళగా  ఎముందుక,

చసూడలేకపయాడ?  తన  నమమకలన,

భయాలన  బిడడమీద  ఎముందుక,  రదద డ?

తన  ఇముంటోలనే  ఇముంతట  పత్రుజాజ్ఞాశాల  ఉననదని
ఎముందుక,  గురతముంచలేకపయాడ?  ఆమ
ఇషష నిన ఎముందుక కలరాసాడ?"

ఆ  రోజు  ఆఫసునుముండ  ఇముంటకి  వచిర్చిన
మీనకకి కళలనళలతో ఎదురసైనడ ససూరయవ
"అమామ!  నక నటవమముంటే ఇముంత ఇషషమని
నకముందుక చపపలేదమామ?" అముంటసూ.

కనసముం  "టీవి చసూసాత  ననన"  అనన కూడ
మీర తటేషవార..  'నేను నటవముం  చేసాత ను'

అని  మీక  చపపలేకపయాను  ననన!
అయన  నేను  న  ఆశయాలక  భముంగముం
కలగనివర్వలేదు  ననన!  చదువలక  ఏ
లోపమసూ రానివర్వలేదు" అననది మీనక.

"ననున  కమిముంచు  తలీల!  కళలన  చిననచసూప
చసూసాను.  నలముంట కళమతలల న యముంట
పటషటముం నిజముంగా నేను చేసుకనన పణవముం"

అముంటసూ  ఆనముంద  బషపలు  రాలల్ఛాడ
ససూరయవ.
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రేప మాప!
రచన: సుబబరావ,అభి, 6 వ తరగత, వికస విదవవనముం, పరముంకి, కకషషజిలల .

వముంగాపరప  వముంగమమ  కొడక  వముంగళపప
అమాయకడ.  పెసైగా  అతనికి  ఎకక్కుడ
లేనముంత మతమరప.  

ఒక  రోజు  పొదుద నేన  వముంగమమ  కొడకతో
"ఒరే!  ఆషఢమాసముం  వచేర్చిసిముందముంటే  ఇక
మముంచి  రోజులు  ఉముండవ.  అయతే  అది
కచిర్చితముంగా  ఎపపడ  వసుత ముందో  తెలీదు.

మముంగాపరముంలో  మన  పముంతలుగార

ఉముంటర.  నువర్వ  ఇపపడ  బయలుదర
ఆయన  దగగ్గరకి  పవాల.  ఆషఢమాసముం
ఎపపడ వసుత ముందో కనుకొక్కుని రావాల. పయ
రాగలవా, సరగాగ్గ?!" అననది. 

"ఓ!  దనిదమముంది,  తపపకముండ
పయొసాత ను  వముంటనే!  మముంగాపరమేగా?"

అని  అననముం  మసూట  కటష కొని
బయలుదరాడ వముంగళపప.
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మధవ దరలో అననముం తనేముంతవరకూ వాడకి
ఆషఢమాసముం  గురత ముందిగాన,  ఆ  తరార్వత
వాడ  ఆ  మాటను  మరర్చిపయాడ.

ఎముందుక మర,  తను మముంగాపరముం పవాల,

అకక్కుడ  పముంతలు  గారని  కలవాల-  ఏదో
అడగాల.. ఏముం అడగాల?"

అటల  ఆలోచిససూత  పయ  పయ  వాడ
నేరగా ఓ గుముంతలో పడడ డ. గుముంత లోతగా
ఉముందమ,  మర  ఎముంత  పత్రుయతనముంచిన
అముందులోముంచి  బయటకి  రాలేకపయాడ.

"కపాడముండ-కపాడముండ!"  అని  అరవటముం
మొదలు పెటష డ.

అటగా  పతనన  బటసారలు  కొముందర
వాడని  చసూసి  జాలపడడ ర.  తమ
అముంగవసాత స్ట్రి లన  అనినటన  కలపి  మకలగా
కటష,  దనిన గుముంతలోకి జారవిడచార.  దని
సాయముంతో  బసైటకి  వచార్చిడ  వముంగళపప.
"ధనవవాదలు  మీక"  అననడ.  వాళళ
"ఏమీ పరవాలేదు" అననర.

వముంగళపపకి ఆమాట చాల నచిర్చిముంది.  "ఏమీ
పరవాలేదు-  ఏమీ  పరవాలేదు"  అని  వలల

వేసుకముంటసూ  మముందుక సాగాడ.

సాయముంతత్రుముం  అయవ  సరకి  వాడ  ఇముంక
తరార్వత పలలలోనే ఉననడ.  అకక్కుడ వాడని
గురత పటషన  మసలమమ  ఒకమ  "ఒరేయ
వముంగళపాప!  ఎటరా,  పయది?  ఇవాలషకి
ఇకక్కుడే ఉముండ, రేపొపదుద న పదువ" అననది
"ఏమీ  పరవాలేదు-  ఏమీ  పరవాలేదు"

అననడ వముంగళపప.

"పరవా ఎముందుక లేదు! ఉముంది. ఇపపడ
వదిలతే  మీ  అమమ  ననున  ఇముంక  నమిమ
బబ్రతకనిసుత ముంద?  అసలే  కరవ  రోజులు!"

అననది  మసలమమ,  వాడని  ఇముంటోలకి  పిలచి
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అననముం పెడతసూ.

"కరవ  రోజులు-  కరవ  రోజులు!"

అనుకవట ముం మొదలటష డ వముంగళపప.
తెలలవారగానే మసలమమ "నయన!  కరవ
రోజులు వచేర్చిసాయ!  ఏదో కొముంచముం చదదననముం
మాతత్రుముం పెటషగలను నేను!" అననది.

"కరవ రోజులు" అననడ వముంగళపప.
"అవననయన!  కరవలో  అధకమాసముం
అముంటే ఇద!" అననది మసలమమ బధగా.

"ఆ! దొరకిముంది! అధకమాసముం! అధకమాసముం"

అరచాడ వముంగళపప సముంతోషముంగా.

"ఏముంటది?" అననది అవర్వ, బితతరపతసూ.

"అధకమాసముం  ఎపపడొసుత ముందో  కనుకక్కువాల
నేను.  అదదో  ఊళళ పముంతలుగారన అడగ!"

అననడ వముంగళపప.
"అధకమాసముం కదు,  ఆషఢమాసముం అయ
ఉముంటముంది!"  అననది  అవర్వ  కొముంచముం
అనుమానముంగా.

"అద  అద"  అననడ  వముంగళపప  "ఆషఢ
మాసముం - ఆషఢ మాసముం" అనుకముంటసూ.

అవర్వ  వాడకి  మముంగాపరముం  దరని  కూడ
గురత  చేసి, తర్వరగా సాగనముంపిముంది.

మలలగా పముంతలుగార దగగ్గరకి  వళళడగాన,

ఆషఢమాసానిన మరచేపయాడ వముంగళపప.
వళళ,  ఆయన  దగగ్గర  నిలబడ,  "అరవగోల-

ఎపపడొసుత ముంది?" అని అడగాడయనిన.
పముంతలు  గారకి  సముంగత  అరస్థిముం  కలేదు.

"అరవగోల  రావటముం  ఏమిటీ?!"  అని
ఆలోచిముంచాడ. 

ఆయన ఎముంత వతకిన తన దగగ్గరనన
పసతకముంలో  అరవగోల  కనిపిముంచలేదు.

అముందుకని ఆయన ఉపాయముం చేసి, "పసతకముం
కనపడలేదు బబసూ!  నువర్వముంటనన  అరవముం
ఏదో తర్వరగానే వచేర్చిసుత ముందిలే, 'రేప మాప'
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అననడ. 

వముంగళపపక చాల సముంతోషముం వేసిముంది. "దీనిన
అససలు మరచిపకూడదు!  'రేప మాప'"

అని  బిగగ్గరగా  అనుకముంటసూ  వనకిక్కు
పసాగాడ. 

వాడ  పయ  దరలోనే  పాపముం,  ఎవరక
జబుబ చేసి  ఉముంది.  ఊళళ వాళళముంతా వచిర్చి
వాళలని పరామరశసుత ననర. వముంగళపప వాళలకేసి
చసూససూత  "రేప  మాప-  రేప  మాప"

అననడ.   దముంతో  ఊళళ  వాళళముంతా
వముంగళపప మీదికి దసూకి దబదబ బదసార. 

లబోదిబో మనన వముంగళపప చివరకి ధసైరవముం చేసి
"ఇముంతక నేనేమి అనలో చపపముండ" అననడ.

"అనుమానముం ఏమననది,  "అయోవ పాపముం"

అనల!" అననర వాళళ. 
"అయోవ  పాపముం-  అయోవ  పాపముం!"  అని
గటషగా అముంటసూ సాగాడ వముంగళపప.
కొముంచముం దసూరముం పయ సరకి అతనికి ఓ పెళళ
ఊరేగముంప ఎదురసైముంది.

వముంగళపప  "అయోవ,  పాపముం"  అముంటముంటే

వాళలక ఎకక్కుడలేని కపముం వచిర్చిముంది.

వాళళ వాడని నలుగు అముంటకొని,  "అల
అనకూడదురా,   'కనుల  విముందుగా  ఉముంది'

అనల" అని చపాపర. 

ఆసరకే ఏమనలో మరర్చిపయన వముంగళపప
ఇపపడ  బిగగ్గరగా  "కనులవిముందుగా  ఉముంది-

కనుల  విముందుగా  ఉముంది"  అముంటసూ
పసాగాడ.

ఆ  ఊర  దటడో  లేదో  వాడకొక  కొటషముం
కనిపిముంచిముంది.  అది తగలబడతముంటే,  ఊళళ
వాళళ దనిన  ఆరేపముందుక విఫల పత్రుయతనముం
చేసుత ననర.

"కనుల  విముందుగా  ఉముంది"  అముంటనన
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వముంగళపపను  చసూసి  వాళలముందరక
చిరత్రుతత కొచిర్చిముంది.   వాళళ  వాడకి  "అటల
అనకూడదు-  'వర రముం  పడతే  బగుముండ'

అనల" అని చపాపర.

ఏ  పాతత్రులో  పసత  ఆ  రసూపానిన  అముందుకనే
వాడ మన వముంగళపప. "సరే, దనిదమముంది?

అలగ అముంటను-  'వర రముం  పడతే బగుముండ
వర రముం  పడతే  బగుముండ'"  అముంటసూ
అకక్కుడనుముండ  బయలుదర  వముంగాపరముం
పొలమేరలు చేరకననడ.

ఇముంకొదిద  సపటోల  ఇలుల  చేరకముంటడనగా
వాడకి తెలసిన కమమర ఒకడ కనిపిముంచాడ.

"వర రముం  పడతే  బగుముండ"  అముంటనన
వముంగళపపని  పటష కొని  "అవేముం  మాటలురా?

రేపమాప  అనసైన  చేరర్చి!  లేకపతే  న
వావపారముం ఏమసైపవను?" అననడతను.

"అవను!  అద సరసైన మాట!  రేప-మాప!"

అని సముంతోషముంగా అరచుకముంటసూ ఇముంటోలకి
చేరకననడ వముంగళపప.
"మా  నయనే!  ఎముంత  పత్రుయోజకడ-

వయావవరా!  మముంగాపరముం  పయ
పముంతలుగారని  శాసత స్ట్రిముం   కనుకొక్కుచార్చివముంటే,

నువిర్వముంక  న  చేతకి  అముందివచిర్చినటేల!"  అని
మరసిపయముంది వరత్రు వముంగమమ!

 ఈ సముంగతలు తెలుసా?

1.  మన దశముంలో మొటష మొదట సాధారణ ఎనినకలు జరగన సముంవతసరముం?  జ) 1950

2. "ఒరసైజా సటసైవా" అనేది ఏ మొకక్కు శాసీత స్ట్రియ నమముం?   జ) వర
3. మన రాజావముంగ నిరామణముంలో అతవధక పత్రుభావముం చసూపిన చటషముం?   జ) 1935 భారత పత్రుభుతర్వచటషముం
4. సౌర కటముంబముంలో మొతతముం ఉపగత్రుహల సముంఖవ ఎముంత? జ) 162

4. క్షారాల PH విలువ ఎముంత ఉముంటముంది? జ) 7 నుముండ 14 వరక
5. భారతదశముంలో  తొల పెత్రుసిడెనస బవముంక? జ) బవముంక ఆఫ్ బముంగాల్
6. జీరష రసాలలో ఏ ఆమలముం ఉముంటముంది? జ) హెసై డోత్రాకలరక ఆమలముం
7. భారతదశముంలో అత ఎతతయన కముంకత్రుట డవముం ఏది? జ) నగారజ నసాగర్
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మితత్రు ల సాహసముం
రచన: శకముంత  రడడ, 10 వ తరగత, తేజ విదవలయ, కొమర బముండ, నల గ్గముండ జిలల . 

సార్వమి,  శాముంతకమార్  ఇదదరసూ  మముంచి
సనహితలు.  ఇదదరసూ  కలసి  ఉముండేవాళళ,
కలసి చదివేవాళళ,  ఎకక్కుడకి వళళన ఇదదరసూ
కలస వళళవాళళ. ఇదదరసూ మముంచి ధసైరవసుత లు
కూడ, 

అయతే మర వేసవికలముం వచిర్చిముంది.  సలవల
సమయముం;  మితత్రు లదదరసూ  విడపయ
సమయముం కూడ- ఎముందుకముంటే మర, సార్వమి

శాముంతకమార్ లవి వేర వేర ఊళల ! 
"మముందు నువర్వ కొనిన రోజులు మా ఊరకి
వసత,  తరార్వత నేను కొనిన రోజులు మీ ఊరకి
వసాత ను" అని బేరముం పెటష డ శాముంతకమార్.

ఇముంటోల వాళలని అడగతే వాళసూళ సరేనననర.

దముంతో సార్వమి, శాముంతకమార్ ఇదదరసూ కలసి
శాముంత  వాళల  తాతగార  ఊర-

వముంకటత్రామాపరముం- వళళర.
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వముంకటత్రామాపరముంలో పాడ బడడ కట ఒకట
ఉముంది.  ఊళళవాళళముందరక  అదముంటే భయముం.

ఎవర్వరసూ  అటవసైపక  వళళవాళళ  కదు-

మఖవముంగా  చీకట  పడముందముంటే,  ఇముంక
అటవసైపక  చసూడలముంటే  కూడ
భయపడేవాళళ  అముందరసూ.   కరణముం
ఏమముంది- దయావలు! 

"ఆ  కటలో  ఇదివరక  అనేక  యుదద లు
జరగాయ.  అనేకమముంది  ససైనికలు  అకల
మకతవవ  పాలయావర.  వాళళముంతా
దయావలయావర.  ఇనప  గొలుసులన
ఈడర్చికముంటసూ  రాతత్రుముంతా  అటసూ  ఇటసూ
తరగుతముంటర.."  ఇది  విననక
మితత్రు లదదరక ఉతాసహముంతో అసలు ఏ మాతత్రుముం
నిదబ్రపటషలేదు. 

"అసలు ఆ మహల్ లో ఏమముందముంటవరా?"

అడగాడ సార్వమి. 

"ఏమరా!  ఎవరో  మనుషులే  అయ
ఉముంటర.  కన  అకక్కుడ  ఎముందుక
ఉముంటననర?  ఏముం చేసుత ననర?"  అడగాడ
శాముంతకమార్.

"కనుకక్కువాలసముంద!”  అననడ సార్వమి.

"మరముంకేముం?  ఇవాలష  రాతేబ్ర  మహూరతముం!"

అననడ శాముంతకమార్.

ఆ రోజు రాతబ్ర పననముండ గముంటలక మత్రాగటల
అలరముం పెటష కననర పిలలలదదరసూ.  ఇముంటోల
వాళలక  తెలసత  తడతార.  అముందుకని
వాళలకవర్వరక ఏమీ చపపలేదు.

సల్ ఫోను చేతపటష కొని,  దని వలుతరలో
మలలగా పరాతన మహల్  దగగ్గరకి  వళళర-

గటషగా మాటల డకముంటసూ.

వాళళ  మహల్  పాత్రాముంతాలక
చేరకనేటపపటకి  సమయముం  దదప
ఒముంటగముంట అవతననది.  అ పత్రుదశముం అముంతా
నిరామనుషవముంగా,  జీవముం  లేనటల  సతబుద గా
ఉననది.

పిలలలదదరసూ మహల్  దర్వరముం వదదక వళల రో,

లేదో-  కట  వనకవసైప  ఆకశముంలో
భయముంకరముంగా  ఒక  మరప  మరసిముంది.

ఉరమలు  ధబధబ  ఉరమాయ.

అకసామతత గా  మహల్  కిటకలోముంచి  వాళళ
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మీదికి  వలుతర  పత్రుసరముంచిముంది.  ఆ
వలుతరలో  ఏదో  విముంత  ఆకరప  నడ
ఒకట..  వాళళవసైపకే  చసూససూతననటల  నిలబడ
ఉముంది.. 

పిలలలదదరసూ గబగబ వనకిక్కు పరగతాత ర.

అముంతలోనే ధడధడ మముంటసూ భయముంకరమసైన
శబదముం, వలుగు! పెదద పిడగులముంటదదో వచిర్చి
మహల్ లో ఎకక్కుడో పడముంది. 

సార్వమి,  శాముంత  కమార్  ఇదదరసూ  ఇలుల
చేరకనేముంత వరకూ ఇక ఎకక్కుడ ఆగలేదు. 

"భయపడడ వా?" అడగాడ సార్వమి.

"అససలు  లేదు.  నువర్వ?"  అడగాడ
శాముంతకమార్.

"అకక్కుడ  ఉనన  నడ  మనిషిదసైన  అయ

ఉముండల,  లేద ఏదసైన బొమమదసైన అవార్వల.

నడ  కవాలముంటే  అసలు  కముంత  కవాల.

మనలన  చసూసి ఎవరో అకక్కుడ లసైటలను ఆన
చేసార.  కబటష అకక్కుడ మనుషులు తపపని
సరగా ఉననర.  వాళళ ఎవరో దుషషకరావలు
చేస వాళళ-  మముంచి వాళసైళ్ళైతే కదు.  మర ఏముం
చేదద మముంటవ?" అడగాడ సార్వమి.

"అవను.  రాతబ్ర  మనముం  నిలబడడ  దర్వరముం
పత్రుకక్కునుముండే  కొనిన  కరముంట  వసైరల  మహల్ 
లోపలకి వళళయ చసూసావా?  పాత కలప
మహల్ కి  అసలు  కరముంట  వసైరల ,  లసైటల
అవసరముం  లేదు  కద!  అవి  అకక్కుడకి  ఎల
వచార్చియ?  ఇది ఏదో మసమే!"  అననడ
శాముంతకమార్ .
శాముంతకమార్ వాళల తాతయవ పాతకలముంలో
ఆ  ఊరకి  పటర్వరగా  పని  చేసి  ఉననడ.

శాముంత కమార్ ఆయనక సముంగత మొతతముం
చపాపడ.  ఆయన కొముంచముం ఆలోచిముంచి, "సరే
రముండ-  మిమమలన  మన  సరపముంచ  గారకి
పరచయముం చేసాత ను.  పటనముం  పిలలల  మాదిర,

ఆయనతో మచర్చిటల  పెటష, ఊర విషయాలు
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కనుకక్కుముండ.  ఆయన  మముంచాయనే,  ఏమీ
పరేలదు"  అని  వాళలని  సరపముంచ  దగగ్గరకి
తీసుకళళడ తాతయవ.
సరపముంచ గార మముంచి మనిషి. ఊర చరతత్రును
అడగన  పిలలలన  చసూసి  ఆయన  చాల
మచర్చిట  పడడ డ.  వాళలకి  చరతత్రు  అముంతా
చపాపడ: "కటలో ఇపపడ ఎవర్వరసూ లేర.

కరముంటసూ  లేదు,  ఏమీ  లేదు.  ఊళళవాళళ
కటక  భయపడతార.  అది  మామసూలే.

కట  వనక  పొలలుననయ.  అవను-

మటరల  ఆడతాయ. అకక్కుడ టత్రానుసఫారమర్
ఉముంది  ఒకట.  మముంచి భసూమలు.  పముంటలు
పడతాయ బగానే"

ఆరోజు  రాతబ్ర  ఏడ  గముంటల  సమయముంలో
తాతయవ  చేత  పలీసులక  ఫోన
చేయముంచార  పిలలలదదరసూ.  అయతే
పలీసులు వచేర్చి  లోగానే బయలుదర కట
వనకిక్కు  వళళర,  ఆయనిన  కూడ
వముంటబటష కొని.

అకక్కుడ టత్రానుసఫారమర్ దగగ్గరో మనిషి కరముంట
వసైరలని  తగలసుత ననడ.  "మన  ఊర  మనిషి

కదు"  అననడ  తాతయవ.  "సరే,అయతే
రా,  మర!  అముంటసూ మలలగా వళళ,  ఆ మనిషి
మఖముం  మీదికి  తను  తెచిర్చిన  గోతాముం
విసిరేసాడ  సార్వమి.  అతను  తేరకనేలోగా
తాతయవ తన  చేత కటషతో  అతని గుముండ
మీద  బదడ.  అతను  కిత్రుముంద  పడగానే
ఇదదరసూ  కలసి  అతని  కళళ  చేతలు
కటేషసార.

ఆలోగా శాముంతకమార్ మలలగా కట వనక
వసైప  నుముండ  గడయ  తీసి  కట  లోపలకి
దసూరాడ. అకక్కుడ గుత్రు డడ వలుతరలో చాల
వసైరల  కనిపిముంచాయ.  అట  పత్రుకక్కునే  ఒక
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కముంపూవటర్   కూడ  ఉననది.  అతను
ఆశర్చిరవపయ  చసూససూతముండగానే  హటతత గా
తెలల బటషలు ధరముంచిన ఆకరముం ఒకట అతని
మీదికి దసూకిముంది.  శాముంతకమార్ చురకగా
పత్రుకక్కుక దసూకటముం, ఆ ఆకరముం కలు అకక్కుడ
ఉనన  వసైరపెసై  పడటముం  ఒకేసార
జరగపయాయ.  మరకణముం  అకక్కుడముంతా
మరపలు! తెలలబటషల మనిషి ఒకడ పెదదగా
అరచి, తనునకలడతసూ కిత్రుముంద పడడ డ! 

శాముంతకమార్ అతనిన కటషతో పత్రుకక్కుక నటష,
అతను  ధరముంచిన  బటష  పీలకలతోటే  అతని
కళళ చేతలు కటేషసాడ.

అకక్కుడ  పెటషలోల  కరనసనటల  కటషలు  చసూసి
పిలలలదదరతో పాట తాతయవ కూడ నర
తెరచాడ.

"వళళ  ఎవరముంటరాత్రా?  ఇనిన  డబుబలు
ఎకక్కుడవి  వళలక?"  అడగాడ  తాతయవ
ఆశర్చిరవముంగా.

"నల  కిత్రుతముం  మా  మముండలముంలో  ఉనన
బవముంకలో  దొముంగలు  పడ,  కట

రసూపాయలపెసైగా  నటల  కటషలన  ఎతత కళళర
తాతయావ!  ఆరోజున,  మరసట  రోజున
కూడ  ఊళళకి  చాలమముంది  పలీసులు
వచార్చిర.  ఆ  దొముంగల  జాడ  ఇముంక
తెలయలేదు.  "వాళళ  వళళ"  అని  న
అనుమానముం" చపాపడ సార్వమి.

అముంతలోకే  పలీసు  జీప  అకక్కుడకి
చేరకననది.  "ఎవర  వళళ,  ఇకక్కుడ  ఏముం
చేసుత ననర?"  అని  అడగార  వాళళ.
అముంతలోకే  వాళళ  చసూప  అకక్కుడనన  నటల
కటషల  మీద  పడముంది.  "వళళ..  వళళ.."
అననర. 

"అవను.  బవముంక  దోపిడీ  చేసిముంది  వళళ-
ఇకక్కుడకి  వచిర్చి  దకక్కుననర"  చపాపర
పిలలలదదరసూ.

పలీసులు దొముంగలదదరక బేడీలు వేసార. 

పిలలల ధసైరవ సాహసాలక మచిర్చిన పత్రుభుతర్వముం
వాళలక పత్రుతేవక బహుమతని ఇచిర్చిముంది. ఊళళ
వాళలముంతా వాళలని బలే మచుర్చికననర.
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ససైనికలు
రచన : డ.గతమ , 7 వ తరగత, దిలుసఖ్ నగర్ పబిలక  ససూక్కుల్ , ఆరేక్కుపరముం, హెసై దరాబదు. 

ఆగసుష  14.  సార్వతముంతత్రు  దినతసవానికి
మముందురోజు.  అనిన  బడలలో  లగ  ఢిలీల
పబిలక ససూక్కుల్ లో కూడ సార్వతముంతత్రుత వేడకలు
జరగనుననయ.  ఏరాపటలనన  చకచక
జరగుతననయ.  అముందరసూ ఆ కరవకత్రుమముం
గురముంచే  మాటల డకముంటననర.

బడలో చదివే రాహుల్  మటక మౌనముంగా
కూరొర్చిని  ఉననడ.  అతని  సనహితడ

సుధీర్  అననడ-  "రాహుల్!  రేప  మన
తరగత  వాళల  నటవరసూపకముం  ఉముంటముంది-

ఉదయముం  ఎనిమిదికలల  వచేర్చియాల
అముందరముం-  గురత ముందిగా,  ఒకసార  పాత్రాకషసు
చేసుకొని, ఆ వముంటనే పత్రుదరశన!" అని.

"నక అసలు ఆసకిత లేదు. నేను చయవను.

అసలు బడకే రాను.  ఇముంటోలనే ఉముండ సినిమా
చసూసాత ను" అననడ రాహుల్.
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"సినిమాలు ఎపపడూ చసూసవే కదరా,  ఇటల
అముందరముం  కలసి  ఏదసైన  కరవకత్రుమముం
జరపకొనేది  ఎపపడో  ఒకసార.  రా,

దనిదమముంది.  మజా  వసుత ముంది"

ఒపిపసుత ననటల  అననడ సుధీర్.

"ఏమముంది,  ఎవరో  గసుష లు  వసాత ర,  ఏదో
మాటల డతార;  మనలన  ఎముండలో  నిలబటష,
కూరోర్చిబటష  చముంపతార;  ఆ  తరార్వత
సరక్కుస్ లో  జముంతవల  మాదిర  మన  చేత
గముంతలు వేయసాత ర వాళల మముందు.  నక
అటల ముంటవి  ఇషషముం  ఉముండదు"  అననడ
రాహుల్.

"అటల  అనక!  మన  బడకి  ఈసార  వచేర్చి
గసుష  చాల  మముంచివాడట.  'మనముం
అతనినుముండ  చాల  నేరర్చికవచుర్చి'  అని
చపాపర  సోషల్  సార్.  అయన  నకసముం
రారా,  ఈ  ఒకక్కుసారక!"  పాత్రాధయపడడ డ
సుధీర్.

"సరేలే!  వసాత !  కన ఈ ఒకక్కుసారకే!  మళళ
మళళ  రమమనకూడదు!"  దిగ  వచార్చిడ
రాహుల్.

తరవాత   రోజు  తెలలవారతసూనే  సుధీర్
ఫోను.."బయలుదరతననవగా?" అని. 

దముంతో ఇషషముం లేకపయన, బలవముంతముంగా
బడకి  బయలుదరాడ  రాహుల్.  మొదటోల
జముండ  వముందనముం..  అయపగానే  ఎవరో
పాటలు పాడర;   రకరడ  చేసిన  పాటలు
పెటష  నటవముం చేసార కొముందర.  ఏవ అముంత
ఆసకితకరముంగా  లేవ.  రాహుల్ కి   విసుగు
వచిర్చిముంది.  'లేచి  వళళపదమా'

అనుకననడ. 

అముంతలో  "ఇపపడ  మన  అతథి,  మేజర్
శరామ  మన దశముం గురముంచి కొదిద  మాటలు
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మాటల డతార"  అని  అనౌనుస   చేసార
హెడమసషర గార. 

మేజర్  శరాముం  ఎతత గా,  బలముంగా,

ఆకర రణీయమసైన  యసూనిఫారముం  ధరముంచి
ఉననడ.  ఆయనక  వచిర్చిన  మడల్స
కవచుర్చి,  రముంగులు  రముంగులుగా  ఆయన
జేబునుముండ  వేత్రులడతననయ.  ఆయన
వచిర్చి మసైక పటష కొని గముంభీరమసైన సర్వరముంతో 
మాటల డసాగాడ-

"పిత్రుయమసైన పిలలలరా! అముందరక సార్వతముంతత్రుత
దినతసవ శుభాకముంకలు! ఈసార సార్వతముంతత్రుత
దినతసవానిన మీ మధవ జరపకవడముం నక

చాల ఆనముందముంగా ఉముంది.  గత  సముంవతసరముం
ఈ  సమయానికి  నేను  పముంజాబ్  రాషష స్ట్రిముం
అవతల  సరహదుద లో  ఉననను.  ఆ  రోజు
నక ఇముంక గురత ననది.  మేముం జముండ ఎగరేసి
సలసూవట  చేసామ లేదో,  మా పటలముంలోకి
ఒక గబ్రనేడ వచిర్చి పడడది.  మీక తెలుసు కద,

గబ్రనేడ  పలతే ఆ  చుటష  పత్రుకక్కుల  ఉననవాళళ
పది మముందసైన మకక్కులు మకక్కులసైపతార.

మాకవర్వరక  ఏముం  చేయాలో  తెలీలేదు.  ఆ
సమయముంలో మీరసైతే ఏముం చేసి ఉముండేవాళళ?"

ఆగాడయన.

"పారపయవాళలముం"  అననరవరో.  అముందరసూ
నవార్వర.

ఆయన  నవర్వలేదు.  చబుతసూ  పయాడ
"గబ్రనేడ  పత్రుకక్కునే  ఉననడ సుబేదర్ మానిక
సిముంగ.  అతను మా పాల టసూన  వాడే..  తను
వముంటనే  ఆ  గబ్రనేడ ని  చేతలో  పటష కొని
బయటకి  పరగతాత డ.  శతత్రు వలు  ఎకక్కుడ
ఉముండ  ఉముంటరో  ఊహిముంచుకొని  దనిన
అటవసైపక విసిరేసాడ! 

అముంతలోనే మొతతముం  పొగ  అలుమ కననది.
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ఎకక్కుడెకక్కుడనుముండో  తపాకలు  పలుత-

ననయ.  గబ్రనేడ  పలముంది..  ఎనిమిది  మముంది
శతత్రు  ససైనికలు  హతమయావర!

మిగలనవాళళ  మమమలన  చుటష మటష ర.

మేమముందరముం  ఆతమరకణ  పొజిషనుల
తీసుకననముం.  శతత్రు వలు  మముందుక
కదలకముండ  ఆపతసూ  హెడ కర్వరషర్స క
కబురపముంపాముం.  అదనప  బలలు
వచేర్చివరకూ  అటల  మేముం  కొదిదమముందిమీ
శతత్రు వలను  నిలువరముంచాముం.  తరార్వత
మనవాళళ  రావటముంతో  శతత్రు వల  దడ
విఫలమసైముంది. 

మేముం  కపాడన  ఆ  పసుష  మన  రకణ
వవవసస్థిలో చాల కలకమసైనది.  అది శతత్రు వల
పాలబడతే  వాళళక  భరత  భసూభాగముం  లోకి
పత్రువేశిముంచటముం సులభముం ఐపయది.  మీకవర్వరక
భదబ్రత లేకముండ పయది!" 

ఆయన  చపిపన  తీరలోని  ఉతక్కుముంఠక
పిలలలముంతా  నిశశబదముం  అయపయార.

ఒకక్కుసార ఆపి, కొనసాగముంచాడ శరాముం. "ఇది
మీక ఎముందుక చబుతననన అరస్థిమసైముంద,

దశానిన  సర్వతముంతత్రుముంగా  ఉముంచటముం  కసముం,

సరహదుద లన  కపాడటముంకసముం  తమ
సరర్వసార్వనన  అరపముంచి  నిలచి  ఉననది  మన
ససైనవముం.  దశభకితకి  ఆదవముంతముం  పత్రుతీకగా
నిలచేవాళళముం అముంతమముందిమి ఉననముం కబటేష
మన దశముం ఈరోజున సమననతముంగా నిలచి
ఉననది.  మీలో పత్రుత ఒకక్కురక దశభకిత ఉముందని
ఆశిసుత ననను. 

మీర  పెదదయావక  రకరకల  వకతత లు
చేపడతార.  దశానికి  మేలు  చేస  పనులు
చేయముండ. మీలోముంచి కొముందరసైన వర ససైనికలు
రావాలని  న  కరక..  "  శరాముం
మాటల డతననముంత  సపూ  పిలలలు  ఎముంతో
ఆసకితగా  విననర.  ఆ రోజున  శరాముం  మన
దశముం  గొపపదననిన  గురముంచి  మాటల డడ.

మనముందరముం ఎటల  కలసి ఉముండలో చపాపడ.

ససైనవముంలో  రకరకల  పాత్రాముంతాలక
చముందినవాళళ,  మతాలక  చముందిన  వాళళ
అముందరసూ ఎటల  కలసి పని చేసాత రో చపాపడ.

కత్రుమశికణ,  సమయ  పాలన  గురముంచి
మాటల డడ.  ఆ  రోజున  పిలలలు  మముంతత్రు-
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మగుద లసైపయార.

ఆయన  మాటల డటముం  మగముంచి  సలవ
తీసుకముంటముండగా రాహుల్  ఆయన దగగ్గరకి
వళళ అడగాడ: "సార్! ఈ పని చాల రసుక్కు
కద,  మీక  భయముం  వయవలేద?  మీర
చనిపతే ఎలగ?" అని. 

శరాముం నవార్వడ. "న పరేముంట?" అని
అడగాడ. రాహుల్ చపాపడ. 

ఆయనననర:  "చసూడ  రాహుల్,  పెదద
అవతననకొదీద  ఎవరకి  వాళలముం  ఆలోచిసాత ముం..

'మనముం ఎముందుక బబ్రతకల? ఎటల  బబ్రతకల?'

అని.  అపపడ  ఓ  సముంగత  అరస్థిమౌతముంది.

'మన  పాత్రాణముం  ఏమముంత  లకక్కు  కదు.

నిజముంగానే,  మనముం  ఏముం  చేసుత ననముం  అనేద
మఖవముం'  అని.  'దశానిన  కపాడటముం

మఖవముం'  అనుకననపపడ,  ఇక దనికసముం
ఏముం చేయాలో అది చేససాత ముం. పాత్రాణల గురముంచి
అసలు  లకక్కు  చేయముం"  అనేసి,  రాహుల్
భుజముం తటష వళలపయారాయన. 

ఆ  తరార్వత  రాహుల్ లో  చాల  మారప
వచిర్చిముంది.  'ఊరకే బబ్రతకి పత్రుయోజనముం లేదు-

పదిమముందికి  పనికొచేర్చి  పనులు  చయావల'

అనటముం మొదలు పెటష డ.  మొకక్కులు నటే
కరవకత్రుమాలు,  గాత్రామాల  సముందరశన
కరవకత్రుమాలు-  ఇటల  బడలో  రకరకల
కరవకత్రుమాలోల  చురకగా  పాల గ్గనటముం
మొదలు  పెటష డ;  అనేక  బహుమతలు
గలుర్చికననడ కూడ.  ఇదివరక అతనిలో
నిముండ  ఉనన  అనిశిర్చితతర్వముం,  అయషషముం
ఇపపడ పూరతగా మాయమసైనయ!

రాహుల్  పదో  తరగతలో  ఉముండగా  "మేజర్
శరాముంక  మహావర  చకత్రు  లభిముంచిముంది"  అని
వారత వచిర్చిముంది. 

"నేనసూ  ససైనికడనౌతాను!"  అననడ
రాహుల్,  ఆ  వారతను  చసూడగానే.  "నేను
కూడ" అననడ సుధీర్.
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వేషముం మారర్చిన యువరాజు
రచన: పి.కరతక, 4 వ తరగత, కలలముం అముంజిరడడ విదవలయ, హెసై దరాబదు.

సౌజనవముం: కధా పాఠశాల, రవిశముంకర్ వముండ.                                         మారప చేరపలు: కొతతపలల

పత్రువణుడ ఒక రాజ కమారడ.  వయసు
ఆరేళళ. అయన అలల ర మదుద గా పెరగటముం
వలలన ఏమ, అతనిలో గరర్వముం పాలు ఎకక్కువే
ఉముండేది.  తమ వదద  పనిచేస  వాళలముందరతోటీ
దురసుగా పత్రువరతముంచేవాడ.

ఆ సముంగత గురతముంచిన,  పని ఒతతడలో ఉముండే
రాజుగార దనిన గురముంచి ఏమీ చేయలేదు;

కన  తగన  వయసు  రాగానే  అతనిన
విదవభావసముం  కసముం  గురకలనికి
పముంపిముంచార. 

గురకలముంలో  అనిన  కలలక,  వకతత లక
చముందిన  పిలలలు  కలసిమలసి  ఉముండేవాళళ.
అముందరసూ  రకరకల  విదవలను,  శాసాత స్ట్రి లను,

కళలను అభవసిముంచేవాళళ. 
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గురవలు  ఎవర్వరసూ  పత్రువణుడకి
రాజకమారడని పత్రుతేవక గురతముంప ఇవర్వలేదు.

వాళళక  పిలలలముందరసూ  సమానమే!  పిలలలు
కూడ అతనిన తమలో ఒకడగానే చసూసార
తపప,  రాజకమారడని వేరగా చసూడలేదు.

అపపటవరకూ  అహముంకరముంతో  మలగన
పత్రువణుడకి  అకక్కుడ  సమానతర్వప
వాతావరణముం  ఏమముంత  నచర్చిలేదు.

"రాజకమారడకి  ఇదమి  శిక?"

అనుకసాగాడతను.

చసూససూతముండగానే  సముంవతసరముం
గడచిపయముంది.  సలవలు  ఇచేర్చి  సమయముం
దగగ్గర  పడముంది.  సలవల  మముందు
గురకలముంలో   సాముంసక్కుకతక  కరవకత్రుమాలు
జరగుతాయ.  దనికసముం  పిలలలముంతా  నల
రోజుల  పాట  సాధన  చేసాత ర.   వాళళ
వేయబోయ  నటకముంలో   పత్రువణుడకి
పనిమనిషి  పాతత్రు  ఇచార్చిర  గురవగార:

"నటకముం  రకిత  కటష లముంటే,  నటముంచేవాడ
పాతత్రులో  లీనముం  అయపవాల"  అని
గురత చేససూత.

పత్రువణుడకి ఆ నటకముం నచిర్చిముంది.  అముందులో
తను పనివాడ. చాల కషషపడ పని చేసాత డ.

యజమానిని,  యజమాని  ఇముంటవాళలని
మనససూస్ఫూరతగా  గరవిసుత ముంటడ.  అయన
వాళళవర్వరసూ  తన  కషష నిన  గురతముంచర.  పత్రుత
కణమసూ  తనని  చులకనగా  చసూసాత ర.

చివరకి  అముందరసూ  అతని  మముంచితననిన
గురతముంచటముంతో నటకముం మగుసుత ముంది.

నటకముం వేయటముంలో లీనమసైన పత్రువణుడకి
సాధన చేసుత నన కొదీద ఆ పాతత్రు సర్వభావముం అరస్థిముం
కసాగముంది.  యజమాని  పరషముంగా
మాటల డన పత్రుతసార పనివాడ మనసు ఎల
గాయపడతననదో అతనికి అరస్థిమసైముంది. ఎముంత
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పని చేసుత నన తకపిత చముందకముండ "ఇముంక పని
చయవ" అముంటసూ పీడముంచే యజమాని 'తపప
చేసుత ననడ'  అని అనిపిముంచసాగముంది. నటకముం
అయపయసరకి  అతనికి  తను  ఎల
జీవిముంచాలో తెలసిపయముంది!

సలవలకని ఇముంటకి వళళన పత్రువణుడలో గొపప
మారప  కనబడముంది  అముందరక.  ఇపపడతను

అముందరతోటీ  మరావదగా
మసలుకముంటననడ.  పని  చేసవారని
చిననబుచర్చిటముం లేదు సరకద, 

"నేను  ఇదివరక  మిమమలన  చాల  బధ
పెటష ను. ననున కమిముంచముండ" అముంటననడ! 

అముందరసూ యువరాజులో వచిర్చిన మారపక
ఆనముందిముంచార. 

ఓ మాట...

కొతతపలలలో  పిలలల రచనలక పాత్రాధానవత ఉముంటముంది. ఈ పసతకముంలో దదప సగముం కథలు పిలలలు 
రాసినవి; మిగలనవి పిలలలకసముం పెదదలు రాసినవి.  ఈసారసైతే బొమమలు  వేసిన  వాళళ కూడ 
పిలలలే! వాళలముంతా అనముంతపరముం రాధా ససూక్కుల్ లో ఏడ-ఎనిమిది-తొమిమదో తరగతలు 
చదువతననర.  అటల గ, అనుకముంటే మీరసూ బొమమలు వేయచుర్చి;  మీరసూ కథలు రాయచుర్చి!

పిలలలను కలవటముం, వాళల చేత తెలుగులో కథలు రాయముంచటముం, బొమమలు వేయముంచటముం, వాళళ  
పముంపిన కథలన,  బొమమలన  సరదిదిద  మిగతా పిలలలముందరక  నచేర్చిటల   పసతకలుగా తయార 
చేయటముం, దనికసముం ఓపెన  సోరస  ఉపకరణలను వాడటముం, కథలన అముందరసూ ఉచితముంగా 
చదువకనేటల  ఇముంటరనట లో  పెటషటముంతోపాట,  కొనిన పత్రుతలు అచుర్చి వేసి,  ఇషషపడన వాళలక 
అముందిముంచటముం మాక ఇషషముం. 

ఈ పనులనన ఎముందుక? ఎముందుకముంటే ఇవి అముందరక మేలు చేసాత య కబటష! ఇటల  అముందర మేలసూ 
కర చేస పనులోల మీ శకిత కొదీద మీరసూ పాలుపముంచుకముండ.  బగా చదవముండ!  బగా గయముండ! బగా 
రాయముండ!  నవర్వముండ!  ఆలోచిముంచముండ!  చకక్కుగా పాడముండ! మముంచి పౌరలుగా ఎదగముండ!

పిలలల కథల పత్రుపముంచానికి సార్వగతముం !
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బొమమక కథ రాయముండ
ఈ బొమమను చసూడముండ.   తలల పిటషకి పిలల అముంటే ఎముంత పత్రుమ చసూడముండ. దనికి ఇముంక రకక్కులు రాలేదని,

తనే ఎకక్కుడనుముండో పరగును తెచిర్చి పెడతననది.  అముందర అమమలసూ అటల గ ఉముంటర అముంటననరా?

మరసైతే ఈ  బొమమని చసూసి, దీనికి తగనటల  ఒక అమమ కథ రాసయవముండ మర ! మీర రాసి పముంపిన కథలోల 
బగునన వాటని కొతతపలల 99 వ సముంచికలో  పత్రుచురసాత ముం ! 

కొతతపలల పత్రుచురణలు, 1-127/A, MRO ఆఫసు దగగ్గర, చనేనకొతతపలల , అనముంతపరమ జిలల , ఆముంధబ్రపత్రుదశ-515101. 
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తపన
"చసూశారా,  సరసర్వతీ  కటకముం(చదువ)  ఉముంటే  లక్ష్మీ  కటకముం(ధనముం)  కూడ  ఉముంటముంది"  అముంటసూ
తాతగార వాత్రాసి పముంపిన ఈ కథలోలగా, మీరసూ బగా చదువకముండ మర !
రచన: శ కముంచనపలల వేముంకట కకషషరావ, కరసూనలు

తాళలరేవలో  గోపాలుడనే  యువకడ
ఒకడ,  పశువలు  కససూత  ఉముండేవాడ.

చిననతనముంనుముండీ  అద  పనిలో  ఉముండటముం
వలలన  ఏమ,  వాడ  అసలు  ఏమాతత్రుముం
చదువకలేదు.  పత్రుత సముంవతసరమసూ శరామ

నవమికి ఆ ఊర రామాలయముంలో ఉతసవాలు
జరగుతాయ.  ఒక ఏడది వాడ వళళసరకి
గుడలో  రామాయణ  పత్రువచనముం
జరగుతననది.  వావసపీఠముం  మీద
రామాయణ గత్రుముంథముం పెటష కని చదువతసూ,
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అముందులోని  ససూక్షామలను  పామరలక
అరస్థిమయవటల  వివరసుత ననర
రామశరమగార.  ఆయన  గొముంతసూ,  చపప
తీరసూ  బగుముండటముంతో  గోపాలుడ  అకక్కుడే
కూరొర్చిని  ఆయన  చపపది  ఆసాముంతముం
విననడ. 

ఆయన చపిపన సముంగతలనన గోపాలుడ
హకదయముంలో నటకపయాయ. "అబబ!
చదువ  వచిర్చి  ఉముంటే  ఇటల ముంట  పసతకలనన
నేనే చదవగలగవాడని కద! ఏమయన సరే
ఇవాలష నుముంచీ చదువ నేరర్చికవాల.  మముంచి
మముంచి పసతకలనన  చదవాల"  అని  గటషగా

అనుకనన గోపాలుడ, 

సభ  అయపగానే  రామశరమ  దగగ్గరకి  వళళ,
తన  గురముంచి  చపపకొని,  "అయావ!  నక
బొతతగా  చదువ  రాదు.  కన  బగా
చదువకవాలని అయతే ఉముంది.  రోజూ  మీ
సవ చేసుకముంటను, నక చదువ చపపముండ"

అని ఆయన కళళక దముండముం పెటష డ. 

గోపాలుడ  జిజాజ్ఞాసక  రామశరమ  చాల
సముంతోష పడడ డ. "నయన! రామాయణముం
రాసిన  వాలీమకికి  కూడ  మొదటోల  అసలు
చదువే రాదట.  చదువకవాలని కరకతోట,

తగనముంత  కకషి  చేసి  అముంత  గొపపవాడ
అయావడ.  ఇవాళల  నలో  ఈ  ఆలోచన
కలగనముందుక  నక  చాల  సముంతోషముంగా
ఉముంది.  పకక్కు  వధలోనే  మా  ఇలుల .  నువర్వ
రోజూ మా ఇముంటకి రా.  నేను నక చదువ
చబుతాను. చదువకవాలనన తపన ఉముండలే
కని  చదువ  ఏమముంత  కషషముం  కదు"

అననడ.

గోపాలుడకి  చాల  సముంతోషముం  అయవముంది.

మరసట రోజునుముండీ పత్రుతరోజూ ఉదయానన



కొతతపలల                                                 53                                                      ఫిబబ్రవర-మారర్చి 2018

రామశరమ  వదదక  వళళ  అకరాలు,  అముంకలు
నేరర్చికవటముం  మొదలుపెటష డ.  కొనిన
నలలోలనే చినన వాకవలు,  చిటష చిటష పదవలు
చదవసాగాడ.  ఇముంకొనిన నలలు గడచే సరకి
కఠినమసైన  పదవలు  చదవటముం  కూడ
వచేర్చిసిముంది.  అటల  కొదిదకలముంలోనే  మముంచి
పసతకలు చదివే సాస్థి యకి ఎదిగాడతను. 

ఆ సమయముంలో మేత మేసముందుక వళళన
ఆవలోల  ఒకట  తపిపపయముంది.  దనిన
వతకక్కుముంటసూ  కొముండ  అముంతా  తరగన
గోపాలుడకి  చటల  గుబురల  వనకగా  గుహ
ఒకట కనిపిముంచిముంది.  "అరే!  ఇనినసారల  ఇట

వచిర్చిన ఈ గుహ ఎననడూ కనబడలేద?!

ఇముందులో ఏమముంది?" అని ఆశర్చిరవపతసూ ఆ
గుహలోకి  పత్రువేశిముంచాడ  గోపాలుడ.  గుహ
అముంతా అపపడే ఊడర్చినటష  శుభబ్రముంగా ఉముంది.

ఒక పత్రుకక్కుగా ఎతె త్తైన రాయమీద కొనిన తాళపతత్రు
గత్రుముంథాలు  ఉననయ.  గోపాలుడ
ఆశర్చిరవపయాడ.  'గుహ  చుటష  పత్రుకక్కుల
ఎవరసైన  ఉననరేమ'  అని  వతకడ.

ఎవర్వరసూ లేర.  ఆ తాళపతత్రు  గత్రుముంథాలలో ఏమి
రాసి ఉననదో చదివేముందుక పత్రుయతనముంచాడ.

అవేవో సముంసక్కుకత శ లకలు..  గోపాలుడకి ఏవ
అరస్థిముం కలేదు. 

"గుహలో ఎవరో ఋషి  ఉముంటడలేల  ఉముంది"

అని  సాయముంతత్రుముం  చీకట  పడే  వరకూ..

మరానట  ఉదయముం  వరకూ  ఎదుర
చసూసాడ గోపాలుడ. ఎవర్వరసూ రాలేదు. 

"ఈ  గత్రుముంథాలను  ఒకక్కుసార  తీసుకవళళ,
గురవగారకి  చసూపిముంచి, మళళ తెచేర్చిసాత ను"

అని  వాటని  జాగత్రుతతగా  ఊళళకి
తీసుకవళళడతను.  వాటని  చసూసిన
రామశరమ ఆశర్చిరవపయాడ. అవి లోక పత్రుసిదిద
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చముందిన  కరణవ  మహామని  రచిముంచిన
ససూకత లు.  ఎల  నడచుకముంటే  జీవితముం
సకత్రుమముంగా ఉముంటముందో చపప శ లకలవి.  ఇనిన
రోజులుగానసూ  వాటని  కరాష  కరషగా  విని
చపపకనేవాళళ  అముందరసూ.  కన  ఇపపడ
దొరకినవి,  వముందల సముంవతసరాల కిత్రుతముం రాసిన
గత్రుముంథాలు! వాట విలువ అమసూలవముం! 

రామశరమ  ఆ  సముంగత  గోపాలుడకి
చపిప,"నయన!  వటని  సకరముంచి  గుహలో
పెటష కననవాళళవరో మహాతమలు,  వటకసముం
వతకక్కుముంటసూ  ఉముంటర.  నువర్వ  వటని
తీసుకళళ వాళలక ఇచిర్చి, "మీర అనుమతసత
వట నకలు చేసుకొని,  కొదిద  రోజులోల  తరగ
తెచిర్చిసాత ను"  అని  అడగ  చసూడ.  వాళళ
ఒపపకముంటే చాల మేలు!  లేకపతే మనక
పాత్రాపతముం  లేదనుకముంటముం"  అననడ.

గోపాలుడ వాటని పటష కొని గబగబ కొముండ
ఎకిక్కు  చసూసాడ.  ఎముంత  వతకిన  అతనికి
మళళ ఆ గుహ కనబడనే లేదు!

అతను  తరగ  వచిర్చి  ఆ  సముంగత  చబితే
రామశరమ  సముంతోషనికి  అవధులు  లేకముండ

పయముంది:  "నయన!  నువర్వ  నిజముంగా
సరసర్వతీ పతత్రు డవే!  చదువకవాలనే  తపన
నక  ఈ  అవకశానిన  ఇసుత ననది.  ఇనిన
శతాబద లుగా ఎవర్వరక  లభిముంచని మహోననత
గత్రుముంధాలు  నక  లభిముంచాయముంటే  ఆ
మహామని  కరణ  సముంపూరషముంగా  న  మీద
ఉననటేల"  అని  చపిప,  అతనికే  ఆ  గత్రుముంధాల
నకళళ తీస పనిని అపపగముంచాడ. 

గోపాలుడ  గుముండబ్రని  అకరాలతో  ఆ
గత్రుముంథాలక అనేక నకళళ తయార చేశాడ.

ఆ  పత్రుతలను  కొనినముంటని  వేర  వేర
పాఠశాలలక  ఇచార్చిడ  రామశరమ.  అకక్కుడ
ఉపాధావయులు  ఆయన  సహకరముంతో  ఆ
ససూకత లన,  జీవిత  సతావలను  పిలలలక
బోధముంచసాగార. 

ఈ  సముంగతలనన  రాజుగారకి   తెలససరకి,

ఆయనే సర్వయముంగా తన పరవారముంతో సహా ఆ
గాత్రామానికి వచిర్చి, రామశరమను, ఆ గత్రుముంధాలను
దరశముంచుకననడ.  గోపాలుడని మచుర్చికొని,

"రామశరమగారసూ! చదువ పటల ఇతనికి చాల
ఆసకిత  అని తెలసి సముంతోషిముంచామ.  ఇతనికి
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అయవ  ఖరర్చిలన  పూరతగా  మేమే  భరసాత ముం.

తమర  చదువలో  గోపాలుణిష  దిటషగా
తయారచేయముండ.  భవిషవతత లో  అతనికి
మా ఆసాస్థి నముంలోనే తగన ఉదోవగముం ఇసాత మ"

అని చపాపర రాజుగార.

గోపాలుడ కళళ ఆనముందముంతో మరశాయ. 

"మీర  సరేనముంటే  ఈ  తాళపతత్రు  గత్రుముంథాలను
రాజధానిలోని  సముంగత్రుహాలయముంలో  పెటషసాత ను.

ఆ విధముంగా దశ విదశాల వార వాటని చదివే
అవకశముం ఉముంటముంది"  చపాపర రాజుగార. 

"అముంతకనన  భాగవముం  ఏమముంటముంది

మహారాజా!"  అని ఆ గత్రుముంథాలను రాజుగారకి
అపపగముంచార రామశరమ, గోపాలుడ. 

ఇక  ఆ  తరవాత  గోపాలుడ  చదువ
అదుద్భుతముంగా  సాగముంది.  అతను  ఇక  అనేక
గత్రుముంథాల  మీద,  శిలశాసనలమీద
పరశధనలు  చేసాడ;  పలు  పరశధన
గత్రుముంథాలను వలువరముంచాడ.  కొముంత కలనికి
రామశరమ అనుమతతో రాజుగార కొలువలో
ఆయనక సలహాదరగా చేరాడ. "చదువ
పటల పత్రుమ ఉముంటే చాలు-  అది మనలన ఎనన
ఉననత  శిఖరాలక  చేరసుత ముంది"  అని
చపపవాడతను, అముందరక.
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ఎలుక-పామల సనహముం
"తెలవితేటలు ఉముంటే మకతవమఖముంనుముండ కూడ బయట పడచుర్చి"  అముంటసూ అననయవగార రాసి
పముంపార ఈ కథని. చదివి ఎల ఉముందో చపపముండ!

కథనముం: అఖలశ, బముంగుళసూర.

అనగా  అనగా  ఒక  ఊళళ  పామలు
పటేషవాడ ఒకడ ఉముండేవాడ.  పామలను
ఆడముంచుకముంటసూ  బబ్రతకేవాడతను.  ఒకరోజు
అతనికి బబ్రతకి ఉనన ఎలుక ఒకట దొరకిముంది.

అతను వముంటనే దనిన తన పామ బుటషలో
వేససాడ. "బగుముంది-  ఇననళళక పామక
తగన  ఆహారముం  దొరకిముంది"  అని

నవర్వకననడ.

ఇక ఆ బుటషలోపల ఉనన పామ చాల ఆకల
మీద  ఉముంది.  ఎలుకను  చసూడగానే
చటకక్కున దని మీదికి దసూకి పటష కననది.

ఇముంకొకక్కు  కణముంలో  దనిన  మిబ్రముంగసుత ముందనగా
సమయససూస్ఫూరత  ఉనన  ఎలుక
కిచకిచలడతసూ- "ఓయ! హలో! నక చాల
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రోజులనుముండీ  ఆహారముం  సరగాగ్గ  లేనటల ముంది.

అయన మముందు నేను చపపది విను,  ఒకక్కు
నిమషముం:  నువర్వ  గనక  ననున  తనకముండ
వదిలేసావముంటే  నేను  నక  చాల  గొపప
సహాయముం ఒకట చేసాత ను.  పీలజ-  నేను చపపది
విను" అననది.

ఎలుకను మిబ్రముంగముందుక నర బరాల  తెరచిన
పామ  నవిర్వముంది.  "చపప,  ఏ ముం  సాయముం
చేసాత వ?" అననది.

"నేను  నినున  ఈ  బుటషలో  నుముండ
విడపిముంచగలను!" అననది ఎలుక.

"చావబోతసూ  కూడ  పరాచకలు
ఆడతననవ.  బలే  ఎలుకవి  దొరకవ.

ఇముంత  పెదద  పామను  నేనే  వడ  బుటషలో

చికక్కుకొని బయటపడలేక పతననను. ఒటష
ఎలుకవ-  నువర్వ ననున ఎటల  విడపిసాత వ?"

అముంది పామ, ఎలుకను నటోల పెటష కబోతసూ
ఆగ.

ఎలుక  ధసైరవవముంతరాలు.  "సరే,  నమమకముం
లేకపతే  న  ఇషషముం.  మళళ  ననున  అనక-

ఇపపడెసైతే నక రముండ అవకశాలునసైన: ననున
తనేసి  జీవితాముంతముం  వడ  చరలోనే
ఉముండపతావా,  లేకపతే  ఇపపడ  కొముంచముం
సప ఆకలకి తటష కొని, జీవితాముంతముం సర్వచల్ఛాగా
బబ్రతకగలవేమ  చసూసాత వా..  ఆలోచిముంచుక"

అననది.

పామ ఆలోచనలో పడముంది. "నిజమేలే.  ఇది
ఎటల గసూ  తపిపముంచుకలేదు.  ననున
తపిపముంచకపతే  నేను  కొముంచముం  సపట
తరార్వతనసైన దీనిన తనేసాత ను.  అటల కక ఇది
ననున  విడపిముంచిముందనుక,  అపపడ  దీనన
తనచుర్చి,  ఇముంక ఏమసైన కూడ తనచుర్చి!"

అనుకొని,  "సరే,  కనియవ.  మముందు ననున
ఇకక్కుడ నుముండ విడపిముంచు, చసూదద ముం" అననది.

వముంటనే  ఎలుక  పనిలోకి  దిగముంది.  తనకనన
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వాడ పళలతో ఆ వదుర బుటషను కొరకటముం
మొదలు  పెటషముంది.  మలలగా  కననముం  పెదదది
అవర్వసాగముంది.  సరగాగ్గ  ఎలుక పటేషముంత  కననముం
అవర్వగానే అది మముందు అముందులోముంచి దసూర
బయటకి  వళళముంది.  బయటనుముండే కనననిన
పెదదది  చేసి,  "ఆఆ..  ఇపపడ బయటకి రా"

అముంటసూ చటకక్కున అట పత్రుకక్కునే ఉనన ఒక
చినన రముంధబ్రముంలోకి దసూరపయముంది. 

పామ  జరజరా  బుటషలోముంచి  బయటకి
వచిర్చిముంది. సర్వచాల్ఛా వాయువలన పీలుర్చికననది.

ఎలుకకసముం  చుటసూష  కలయ  జూసిముంది.

ఎలుక దసూరన రముంధబ్రముం దగగ్గర మఖముం పెటష,
"ఏమసైముంది,  బయటకి  రా,  ఇదదరముం  కలసి
పారపదముం, ఇకక్కుడనుముండ!" అననది.

"నినున  విడపిసాత నననను,  న  మాట
నిలుపకననను.  ఇపపడ  నువర్వ  ఇముంక
ఎటల  తపిపముంచుకపతావో న యషషముం. ఇకపెసైన
న దర నది, న దర నది" అననది ఎలుక,

రముంధబ్రముంలో ఇముంక లోపలకి మదుగుకొని. 

"అదముంట,  మనిదదరముం  సనహితలముం!  కలసి

ధసైరవముంగా పారపవచుర్చి, రా!" అననది పామ.

"అయోవ,  బగుముంది  సముంబరముం.  మనముం
సనహితలముం ఎటల  అవతామ?  అపపడముంటే
ఏదో పాత్రాణపాయ సమయముం.  న పాత్రాణలు
కపాడకడనికి  అటల  చేశాను;  న
పాత్రాణలకసముం నువర్వ అటల  చేసావ. ఇపపడ
మన అసలు లకణలు బయట పడతాయ.

అముందుకని,  మన సనహముం చలలదు గాన,  ఇక
వళళరా,  పామలవాడ  వచేర్చిలోప
తపిపముంచుక, ప!" అననది ఎలుక.

"అమమ! ఈ ఎలుక చాల తెలవసైనది- నక
దొరకదు.  మముందు  పారపతే,  ఆ  తరార్వత
కడపాతత్రుముం  మళళ చసూసుకవచుర్చి కనివర్వ"
అని  ఇక  వనకిక్కు  తరగ  చసూడకముండ
జారకననది పామ.

అవకశముం అరదుగా లభిసుత ముంది. వివేకి ఎననడూ దనిన వదులుకడ.
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కముంట పడన ఆశీసుస
రచన: శ చపప వరభదబ్రపప, అనముంతపరముం.

అనగా  అనగా  ఓ  అగత్రుహారముంలో
విదవనథుడనే ఆకతాయ పిలలవాడ ఒకడ
ఉముండేవాడ.  వాడ చేస తముంటర పనులక
విసిగపయన అమామ నననలు వాడకి పదళల
వయసు  రాగానే  "దవడ!  పదళలపాట
మమమలన  కపాడవ!  అముంతే  చాలు!"

అముంటసూ మొకక్కులు తీరర్చికొని,  ఆ వముంటనే
పరనన ఓ గురకల పాఠశాలలో పిలలవాడని
చేరపముంచేసి,  చేతలు  దులుపకననర.  ఆ

గురకలముం  దటషమసైన  ఓ   అడవి  మధవలో
ఉముండేది.  ఎట  వళళలనన  చాల  దసూరముం.

అటల ముంట  చోట  ఉముంచితే  తపప  కొడక
దరలోకి రాడని తలలదముండత్రు ల ఆలోచన.

ఆ  గురకలనికి  ఆచారవడ  కమల-

నథుడ.  ఆయన  చాల  మముంచివాడ,

విదర్వతత గలవాడ. అనేక మముంది విదవరస్థి లక
వేదవిదవను ఉచితముంగా బోధముంచేవాడ. 
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ఆయన  అదుప-ఆజజ్ఞాలలో  పెరగన
విదవనథుడ  మముంచి  విదవవముంతడెసైతే
ఐనడ;  కన  వినయ  విధయతలు  లేని
విదవ ఎముంత నేరర్చి ఏముం పత్రుయోజనముం?!  అతని
అహముంకరముం పెరగ  సమదబ్రమముంతెసైముంది. 

వయసుస పెరగ కొదీద విదవనధుడ చాల
గరర్వషి ష్ఠిగా తయారసైనడ:  "నేను ఆషమాష
విదవరస్థిని  కదు!  అదుద్భుతమసైన  తపససముం-

పనునడని! మముంతత్రు శాసాత స్ట్రి నిన పూరతగా ఔపసన
పటషన  వాడని!  గురవగార  కమల-

నథులముంతట వాడని!  నక కపముం  తెపిపసత
ఎవరనసైన  శపిముంచగలను!  న  మముంతాత్రాలక

తరగుముండదు!  న  నటమాటే  మముంతత్రుముం!"

అముంటసూ  తోట  విదవరస్థి లను,  తన  కముంటే
చిననవాళలని బదిరముంచటముం మొదలు పెటష డ. 

రాను రాను గురకలముంలోని విదవరస్థి లముంతా
అతని  నట  మాటక  భయపడ,  అణిగ-

మణిగ  ఉముండటముం  నేరర్చికననర.  'ఇతను
గురకలనిన విడచి ఎపపడ వళళపతాడ'

అని ఎదుర చసూడటముం మొదలుపెటష ర.

అనుకననటేష  ఒక  రోజున  గురవగార
అతనిన  పిలచి,  "నయన!  విదవనథా!

ఇముంతటతో  న  విదవభావసముం  పూరతయముంది.

ఇపపడక నువర్వ మీ ఊరకి  తరగ వళలవచుర్చి.
నేను నేరపన ఈ విదవలతో పత్రుజలక మేలు
చేససూత,  సుఖముంగా  జీవిముంచు.  పది  మముందికి
మేలు చేససూత  మముంచి పర సముంపాదిముంచుక"

అని, ఆశీరర్వదిముంచి పముంపాడ.

ఆ  వముంటనే  విదవనథుడ  ఒక  ఎతెసైన
రాతమీద  కూరొర్చిని,  విదవరస్థి లముందరన
పిలచాడ.  "ఇదిగో!  నేను  ఇక  ఊరకి
వళత ననను. గురవగార అనుజజ్ఞా అయవముంది"

అననడ.
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అముందరసూ  సముంతోషముంగా  ఊపిర  పీలుర్చికొని
"సరే, పయ రా!" అననర. 

"పతాను-  పతాను.  మముందు మీరముంతా న
ఆశీరార్వదముం తీసుకొని తరముంచముండ. న అముంతట
తపససముంపనునడ  మళళ  మీక  దొరకన,

లేదో!" అననడ విదవనథుడ.

అముందరసూ  బితతరపయార.  అయన  ఇది
ఎపపడూ  ఉముండే  వవవహారమే  గనక,

అముందరసూ  అతనికి  సాషష ముంగ  నమసాక్కురముం
చేసి, అతని ఆశీసుసలు పొముందర.

అటల  బయలు  దరన  విదవనథుడ  ఒక
పలలటసూర  చేరనడ.  అకక్కుడ  ఒక  గుడ
దగగ్గర  కూరర్చిని,  "నేను కమలనథుని వదద
విదవ  పూరత  చేసిన  మహా  పముండతడని!

మీరముంతా  న  ఆశీరార్వదలు  తీసుకముంటే,

మీక,  మీ గాత్రామానిక మముంచి జరగుతముంది"

అననడ. 

ఆ  పలలటసూరవాళళ  ఉతత  అమాయకలు.

వాళళముంతా  భయ  భకత లతోట  వరసలు
వరసలుగా  వచిర్చి,  ఈయనక  కనుకలు

సమరపముంచి, ఆయన ఆశీసుసలు పొముందర.

అటల  మొదలుపెటష, విదవనథుడ తన దర
పొడవన  వచేర్చి  పలలలోల  అముంతట  ఆగ,

అముందరన పిలచి పిలచి ఆశీరర్వదిససూత, వాళళచేర్చి
కనుకలను  ఆనముందముంగా  సీర్వకరససూత
పయాడ. 

అటల  ఒకచోట జమ అయ పాదనమసాక్కు-

రాలు  చేసుత నన  పలలవాళలలో  ఎనభసై  ఏముండల
మసలయన  కూడ  ఒకడ  ఉననడ.

ఆయన  నిలబడే  విదవనధుడకి  రముండ
చేతలసూ జోడముంచి నమసక్కురససూత  "సార్వమీ!

తమర  చసూడగా  ఇముంత  చిననవయసుస.



కొతతపలల                                                 62                                                      ఫిబబ్రవర-మారర్చి 2018

అముంతలోనే  వేదలు,  వేదముంగాలు  సరర్వముం
చదివానముంటననర.  నిజమా?!  ఇముంతక
ఇపపడ తమర వయససముంత సార్వమీ?!” అని
అడగసాడ.

ఆ మాటలు విముంటసూనే  "ఆశీరార్వద సార్వమి"

తోక  తొత్రాకిక్కున  తాత్రాచుపామలగా  అగగ్గమీద
గుగగ్గలముం  ఐపయనడ.  "ఏమిరా!  నక
ఇముంత  కముండ  కవరమ?!  మా  శకిత
సామరాస్థి తలనే శముంకిసాత వరా?! మా వయసుసనే
అడగుతావా!  మేమ  మముంతత్రుముం  చదివితేనే
దవళళక శకత లసాత య.  లేదముంటే అవి వటష
రాళళ!  అముంతటవాడనసైన  నేను,  ఈ
మారమసూల  మీ  పలలక  వసత,  'మా  జనమ
చరతారస్థిమసైనదముంటసూ  న  పాదలక  వముంగ
నమసక్కురముంచి ఆశీరార్వదముం  యాచిముంపక,  ననేన
పత్రుశినసాత వరా?  నేను తలచుకముంటే ఈ గాలని
ఇపపటకిపపడే  ఆపగలను,  మీ  గాత్రామానికి
వరా రలు రాకముండ చేయగలను. అగగ్గ పటషముంచి
మీ  గాత్రామముం  మొతాత నన  కణముంలో  భసమముం
చేయగలను!  చసూసాత వా,  న  శకత లు?!"

అముంటసూ  తన  కమముండలముంలోని   నళలను

చేతలోకి  వముంచుకొని,  ఏవేవో  మముంతాత్రాలు
చదవటముం మొదలు పెటష డ.

గాత్రామసుత లముంతా  బదిరపయార.  అముందరసూ
మసలయనను తల ఒక మాట అననర.

మసలయన  కూడ  "అయావ!  ననున
కమిముంచముండ!"  అముంటసూ సార్వమికి సాగలపడ,

"అయావ!  పెదదవాళళ  చిననవాళళకి
నమసక్కురముంచ  కూడదట!  అటల  చేసత
చిననవాళళ  ఆయుషు ర  తగగ్గపతముందట!

అముందుకే  'తమర  వయసుస  ఎముంత?’  అని
పత్రుశినముంచాను" అని చపిప వళళపయాడ. 

సార్వమి ఆ రోజు రాతబ్ర అముంతా ఆ ఊరోలనే బస
చేసాడ.  చిననలీన,  పెదదలీన ఎవర్వరన వదలేలదు:

అముందరక  ఆశీరార్వదలచార్చిడ.  చివరకి,  "న
పాదలు  కడగన  నళళ  మీ  ఇళళలోలనసూ,

పొలలోలనసూ చలుల కముండ పముండ"  అని ఆనత
ఇచిర్చి,  తెలలవారతముండగా  ఆ  గాత్రామ
పొలమేరలు దటడ. 

గాల  చలలగా  వసోతముంది.  వాతావరణముం
పత్రుశాముంతముంగా  వముంది.  ససూరవడ  బముంగార
కముంతలను  కరపిసుత ననడ.  పక్షులు
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కిలకిలరవాలు  చేసుత ననయ.  "ఆహా!  ఇవి
ఎముంత  మముంచివి!  అనన  న  కరతని  గానముం
చేసుత ననయ!" అనుకననడ సార్వమి. 

అటల  మరకొముంత దసూరముం నడచే సరకి దరకి
ఇరవసైపల  పూలు  చటల ,  పముండల  చటల
కనిపిముంచాయ.  అవి  సార్వమిని  చసూసి  ఏమీ
అనలేదు.  సార్వమికి కప ముం వచిర్చిముంది.  "ఎముంత
పొగర  వటకి!  న  వముంట  తపసుర్వలు
వసుత ముంటే,  ఇవేల,  ఈ  చటల  నేను
నడచేదరలో పూలనముందుక చలలలేదు?  ఈ
ఫల  వకక్షాలనన  వముంగ  మాక  తయవని
పముండలనముందుక  యవర్వలేదు?  వట  గరర్వముం
అణచి  వేయాలసముంద"నని  నళళ  చేతలోకి
తీసుకొని  మముంతత్రుముం చదవబోయాడ. 

అముంతలోనే  గురవగార  మాటలు
గురత కొచార్చియ:  'అనవసరముంగా  ఎవరనసైన
శపిసత,  నువర్వ  సముంపాదిముంచిన  శకత లు  అముంత
మాతత్రుముం వవరస్థిమసైపతాయ'  అని.  వముంటనే ఆ
నళళను  తానే  తాత్రాగసి,  ఆ  చటలను  చసూసి,

"మిమమలన కమిముంచాను బబ్రతకక్కుముండ పొముండ"

అముంటసూ మముందుక  సాగాడ. 

ఆలోగా  అట  పత్రుకక్కునే  కొముండ  వారన  ఒక
గొరత్రుల  మముంద,  వాటని కచే  గొరత్రుల  కపరల
కనబడనర.  "వళలముందరన  ఆశీరర్వదిసాత ను"

అని సముంకలపముంచిన సార్వమి వాళలకేసి తరగ కేక
వేసాడ.  వాళళ  కూడ  'ఎవర  సార్వమి?'

అముంటసూ పరగు పరగున రాసాగార.

ఆలోగా  సార్వమివార  చసూప  గొరత్రులమీద
పడముంది.  అవనన తమ దరన తామ పచిర్చిక
మేసుత ననయ.  సార్వమి  వారకి  బుగులు
పటషముంది.  "ఇదిగో!  మనుమముందు  న
ఆశీరార్వదముం  వటకి  ఇవార్వలసముంద"  అముంటసూ
వాటవసైపక  నడచాడ.  "సార్వమీ!  సార్వమీ!

జాగత్రుతత!" అముంటసూనే ఉననర కపరలు. కన
సార్వమి విముంటేగా?

"రముండ!  నక  మకరలలముండ!"  అముంటసూ 
గొరత్రులన  బలవముంతముం  చేయటముం  మొదలు
పెటష డ.సార్వమి వార శరరముం నిముండ విభసూది
రేఖలు,  కముంకమ బొటల  ఉననయ.  చేతలో
కమముండలముం,  మడలో  రదత్రాక  మాలలు!

కషయరముంగు  పముంచ  కటషనడ.  ఆయన
విముంత ఆకరానిన చసూస సరకి, గొరత్రులు బదిర,
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ఎటపడతే  అట  పరగతతటముం  మొదలు
పెటష య. 

ఆ మముందలోనే కొమమలు తరగన పొటేషలు
ఒకట  ఉననది.  అది  ఆశీరార్వద  సార్వమిని
తేరపార  చసూసి.  బుసకొటష,  వనకిక్కు
పయనటేల పయ,  గబుకక్కున వచిర్చి,  సార్వమి
మకళలను ఢీకొననది.  సార్వమివార  నేలమీద
పడ  "అమామ!"  అని  మొతత కసాగార.

పరగున వచిర్చిన గొరత్రుల కపరలు,  దొరకిన
అడవి  తీగలతో  ఆయన  రముండ  కళసూళ
బిగముంచి కటష, ఆయనిన ఎతత కొని గాత్రామముం వసైప

పరగు పెటష ర. 

వసైదువడ  దయవలల,  వారముం  రోజుల  తరార్వత
మలకవ  వచిర్చిముంది  సార్వమికి.  చసూసత
ఎదురగా,  తనక  అముంతక  మనుప
నమసక్కురముంచిన  మసలయన!  ఆయనిన
చసూససూతనే   ఆశీరార్వద  సార్వమిలోని
అహముంకరముం  కరగ  నరసైముంది.  లేచి  మసల
వసైదువని  పాదలక  నమసక్కురముంచి,

కమిముంచమని వేడకననడ.

అముంతలో ఒక  గొరత్రుల  కపర-  "సార్వమీ!  మా
గొరత్రు  పొటేషళళనన  మీ  ఆశీరార్వదముం  కసముం
బయట వరసగా కచుకొని ఉననయ.  మీ
కమముండలముంలోకి  నళళ  పయమముంటరా?!

అకముంతలు కలపి తెమమముంటరా?!" అననడ. 

అహముం కరగన సార్వమివార జవాబివర్వలేదు..

మౌనముంగా  తన  కళల  వసైప  చసూసుకముంటసూ
కూరర్చిననర! 

1. అముంగటోల కొముంటర మముందర పెటష కొని ఏడసాత ర?  ఉలలపాయ
2. చీర మీద చీర,  పదహార చీరలు?  ఉలల పొరలు
3. కట కని కట ?   తలసికట       సకరణ: P. పావని, 5వ తరగత, వికస విదవవనముం

పొడప కథలు!
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పదలన వతకి పటష కముండ!
నిమమరసముం,  గాడద,  పాకిసాత న ,  బొమమలకధ, కొతతపలల,  పత్రుజలు,  సమయానికి,  నకముందుక, కబురల ,
మధావహనముం, భోజనలు, జామచటష , బయలుదరాడ, రముంగయవ, తోడేలు, రాకసుడ, అకశముం, 

ధనుసుస, పిచుర్చిక, రాజు,  :- ఈ పదలనన కిత్రుముంది పటషకలో దగుననయ-నిలువగా, అడడముంగా, వాలుగా, 

కిత్రుముంది నుముండ పెసైకి -ఎటపడతే అట! వాటని వతకి వాట చుటసూష గుముండత్రాలు గయముండ!

  అ బ య లు ద రా డ కముం దు క జు ల
ధ మ హనముం కొ రా పత్రు జ లు మమ రా ఆ చ
ను రల తత ధవ యా టష క సముం క హనముం యవ స
సుస ప న క స చుర్చి ర జ ధావ ధ గ కి
లల ధవ సాత మ పి మమ డ మ స బ రముం ని

మమ పత్రు కి తో ని సు ధ లు మ జ ఆ యా

సముం యా పా లు క క ద డ గా చ న మ

గ రల డ రా లు కి యా రల లు క లు స

భో జ  న లు టష కి రా బు జు లు య చ

బ రా గా చ బొ మమ ల క ధ డే డ గ
చ ధ మ జ పత్రు ఆ ద జు కొ తో మమ క
స జా డ ఆ క శముం ద గ క దు కముం న



నిలువ:

1. ఊరకే వరాలచేర్చి శివడ మరో పర (5)

2. దీరరముం పయన  'కజా' తరగబడముంది (2)

3.' వానరడ' లో దగ వనన మనిషి (3)

4. సతాక్కురాలు చేసినపపడ కపపది (3)

5. 'పరత్రు' మరోల (3)

8. ‘పలుమార' 4,3,1,2  (4)

10. ఈ జీవముం గొరత్రు కదు! (2)

కొతతపలల                                                 66                                                      ఫిబబ్రవర-మారర్చి 2018

పదరముంగముం-97
నిరర్వహణ: డ. సిర, మిరావలగసూడ, నల గ్గముండ జిలల , తెలముంగాణ రాషష స్ట్రిముం

1 2 3 4

5

6 7 8

9

10

11

అడడముం-నిలువ ఆధారాల సహాయముంతో ఈ 
గడలను నిముంపగలరేమ చసూడముండ.   నిముంపిన 
పదరముంగానిన, కేవలముం పసుష కరడ పెసై  రాసి, మాక 
అముందటల  పముంపముండ.  మీ బడ పర, తరగత, 

మీవాళల  ఫోను నముంబర  తపపక రాయముండ. 

సరసైన సమాధానముం రాసి ఎముంపికసైన మగుగ్గర 
పిలలలక  కొతతపలల - 93 ని  బహుమతగా 
పముంపిసాత ముం!

అడడముం:

1. భోజనముం చేస చోట (5)

5. కళలు పత్రుదరశముంచే వార (5)

6. 'యమపాశముం' లో యమ మాయమసైముంది (2)

7. తడబడన 'వరడ' (3)

9. అట నుముండ వచిర్చిన 'సకలముం'  (3)

11. కథలు కని కథలు (6)

మా చిరనమా: కొతతపలల పత్రుచురణలు, 1-127/A,  MRO ఆఫసు దగగ్గర, చనేన కొతతపలల, అనముంతపరముం జిలల - 515101



 NEFT TRANSFER  కోససం:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of India
Dharmavaram Branch
IFSC: SBIN0020902

(బజ్యేసంకు వార నయమాలననసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారరల"గా పపతిసార 
రర. 50 అదనసంగా చెలల్లోసంచవలసి వసుస నర్నెద..  అసందువలల్లో బజ్యేసంకులో డబబ్బ 
కటట్టకసండి-  నరగా మీ అకస్కూసంటు నసండే టత్రానన్సుఫర్ చేయగలరన పాత్రారర్థన)

పపసుస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సెట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సాట్ట కులో ఉనర్నె సెటుల్లో
(సుమారగా)

వెల (రర)

(పోసట్టజి రర 50  అదనసం)

1 2011 Set 1 500 20

2 2012 Set 8 10 160

3 2013 Set 3 6 75

4 2014 Set 10 370 250

5 2015 Set 7 875 175

6 2016 Set 8 1120 200

7 2017 Set 7 1250 175

మరనర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9490180695.  ఇ-మెయిల : team@kottapalli.in 

కొతసపలల్లోన మీ మితప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబబ్రరలకు బహూకరసంచసండి! 

కథల పుససకాలసండీ కథల పుససకాల!  పిలల్లోల చెపిప్పిన కథలనార్నెయ! పెదల్దీల వాత్రాసిన కథలనార్నెయ! 

రసంగరసంగల బొమర్మాలనార్నెయ! అకస్కూడకస్కూడా జోకులనార్నెయ! 

ఆన్ లలన్ లో దొరకుతనార్నెయ! ఇపుప్పిడే కొనసండి! అసందరకీ చెపప్పిసండి!!! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసంద:

రర. 360/- (పోసట్టజీ మరయ యసెన్సుమెర్మాస్ ఛారరల కలపి)

గమనక:  అచర్చియిన పుససకాల ఎపప్పిటకపుప్పిడు సాధారణ పోసుట్ట లో పసంపబడతయి.

కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందల కటట్టటసం చాల 
సులవ!    కపడిట కారర్డ ల దర్వరన, డెబట కారర్డ ల దర్వరన, నెట బజ్యేసంకసంగ్ దర్వర 
కూడా కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల చెలల్లోసంచవచర్చి! అకస్కూసంటు నెసంబరల్లో  వెతకుస్కూన పన కూడా 
లేదు!  ససందరరసంచసండి: http://www.instamojo.com/kottapalli



నేననెందుకు హనెం వరర్కు చెయయ్యలేదనెంట...
కెన్ నసస్బిట్ అమెరికన్ పిలల్లల  కవ.  ఆయన పిలల్లల  కోసనెం హాసయ్య కవతతనెం రాసస డ.  పిలల్లల  ఊహలల్ల గే  ఈయన
కవతలు కూడా  నమమ్మశకయ్యనెం  కాని  సనెంఘటనలతోట,  అదుద్భుతమెమైన  సనిన్నివేశాలతోట మొదలయయ్య,  చివరికి  ఈ
లోకనెంలోకి వసస య.  ఈయన కవతలోల్ల  పిలల్లలకి  బాగా పరిచయమయన సనెందరాద్భులు ఎనెంచుకునెంటాడ.  చాల
కవతలోల్ల ససర్కులుని, రసలుల్సుని, పెదద్దవాళళ్ళని అపహాసయ్యనెం చేసస డ. ఆయన రాసన All my great excuses

అనే కవతకి జ.వ.జ.కె.రాజు చేసన అనువాదనెం ఇద...

నేననెందుకు హనెం వరర్కు చెయయ్యలేదనెంట…

నేను హనెం వరర్కు చేదద్ద మనే అనుకునన్ని,
కానీ న పెనున్నిలో ఇనెంకు అయపోయనెంద.

మా పెనెంపుడ ఎలుక న పుససకనెం తినేసనెంద
మా ఇనెంటల్లనేమో కరనెంటు అసలే పోయనెంద

న హనెం వరర్కు పుససకనెం చెయయ్య జారి
పొయయ్య మీద రసనెంలో పడి కరిగిపోయనెంద
నేను వేరే పనిలో బిజీగా ఉనన్నిపుప్పుడ
మా చెలల్ల దనిన్ని మురికార్కులవలో పడేసనెంద

మా అమమ్మ పని తనెందరలో కనెంగారలో
న హనెం వరర్కు శుభభనెంగా ఉతికి ఆరేసనెంద.

వమాననెం ఒకటి మా ఇనెంటిమీద కూలపడి
న హనెం వరర్కు ఆ మనెంటలోల్ల కాలపోయనెంద

సుడిగాలకి న నోటుల్సు కొటుట కుపోయాయ.

మా ఊళళ్ళ అగిన్నిపరతతాలు బదద్దలయాయ్యయ
మాయల మరాఠీ ముఠా చేతులో
అనెందమెమైన న పుససకాలు బనెందీలయాయ్యయ.

న మీద ఒక షారర్కు దడిచేసనెంద
వేరే గగహనెం వాళల్ల  ననున్ని ఎతుస కుపోయార
బనెందపోటుల్ల  న హనెం వరర్కు దనెంగిలనెంచి
తిరిగివతమనెంట కుదరదనెంటునన్నిర

పని తపిప్పునెంచుకోటానికి మనెంచి సకుకోసనెం
ఇనెంత కషటపడి నేను వెతుకుతునన్నిన,

చసడనెండి, మా టచరమమ్మ- 
"ఒరే బుజీజ, 
దీనికనన్ని, హనెం వరేర్కు తేలకేమోరా!" 

అని వెటకరినెంచినెంద!!
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